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ВСТУП 

Питання організації ефективної системи державного 
регулювання економіки та економічної політики завжди було 
ключовим і актуальним у процесах розвитку будь-якої країни, в 
тому числі й України, яка в період демократизації суспільних 
процесів перебуває на шляху розбудови державності, розвитку 
політичної системи, оновлення механізмів державного 
управління в усіх сферах суспільного життя. 

Розвиток демократичної державності та громадянського 
суспільства має такі ознаки: політична система визначає цілі та 
інтереси громадян; органи державної влади надають їм 
юридичної сили та впроваджують у життя; влада обмежується 
правом, право забезпечується владою; чітко регламентуються 
функції та компетентність органів державної влади; влада 
відкрита для людей, її рішення зрозумілі і підтримуються 
народом. 

Щонайпершою умовою ефективності державного 
регулювання є сильна та дієздатна влада. Із дієздатною владою 
громадяни України пов’язують сподівання на захист 
державності і безпеку кордонів, економічний розвиток і 
соціальну справедливість, захист прав і свобод, оновлення 
високої культури та духовності. 

Для забезпечення цих сподівань Україні потрібна сучасна 
система державного управління та високий професіоналізм 
державної служби, які потребують суттєвих змін. 

Наразі питання реформування державного регулювання, 
впровадження конституційної, адміністративної реформ і 
реформи місцевого самоврядування стали найактуальнішими і 
широко обговорюються не тільки в інститутах державної влади, 
а й громадянами України. Реформування системи стримувань і 
противаг між ланками влади повинно задовольнити інтереси 
держави і суспільства, консолідувати зусилля інститутів 
державної влади для досягнення спільних інтересів і спільної 
мети. 

За таких умов засвоєння засад державного регулювання 
економіки та економічної політики набуває актуального 
значення і є важливою складовою освіти населення України. 
Вивчення дисципліни “ Державне регулювання економіки та 
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економічна політика” дасть змогу підвищити громадянську 
свідомість і політичну активність українського суспільства. 

Головним завданням курсу  є вивчення механізму 

державного управління, який базується на єдиних, 

конституційно та законодавчо закріплених принципах, що 

здійснюються з метою цілеспрямованого, організаційного 

впливу на державні органи, підприємства, установи, суспільство 

в цілому, для забезпечення реалізації цілей і завдань, а також 

виконання функцій державного управління.  
Програмний матеріал ґрунтується на знаннях щодо політики 

держави у громадянського суспільства, основних функцій 
держави, а також нормативно-правової бази, що сформувалися 
шляхом вивчення політології, права, економіки та менеджменту. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких 

змістових модулів 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади державного та 

регіонального управління 

Змістовий модуль 2. Менеджмент органів державної влади. 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни є формування у 

майбутніх фахівців управлінського мислення та сприятиме 

підвищення рівню загальноекономічної та управлінської підготовки 

здобувачів та спеціалістів, формуванню в них навичок науково-

аналітичного опрацюванню проблеми із позицій державних та 

регіональних інтересів. 

Завдання дисципліни: Важливість цієї навчальної 

дисципліни визначається особливостями сучасного перехідного 

періоду в економіко- соціальному та управлінському житті країни. 

Програмою передбачається вивчення наукових основ, методів, 

об’єктів, засобів та механізмів державного управління. Основна 

увага приділяється аналізу практики регулювання відносин, між 

державними органами влади та суспільством, а також піднімаються 

на розгляд питання про взаємовідносини між державними та 

регіональними органами влади і приватним сектором економіки. 

Основна мета курсу полягає в тому, що потрібно сформувати у 

здобувачів сучасне мислення на основі спеціальних знань в галузі 

управління на національному та регіональному рівнях; набуття 

вмінь та формування компетенції, необхідних для виконання 

функцій та реалізації повноважень органів державної влади і 

місцевого самоврядування. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 

повинен: 

знати - в процесі вивчення навчальної дисципліни  здобувач 

має опанувати відповідну сукупність знань, вмінь та навичок, які 

повинні сприяти загально професійній підготовці майбутніх 

спеціалістів і забезпечити належне виконання ним покладених 

завдань у сфері управління, але для цього він повинен знати і 

розуміти наступне: 

- сутність основних понять і категорій державного 

управління; 

- теоретико-методологічні засади формування 

загальнодержавної та регіональної політики; 

- закономірності управління на державному та 

регіональному рівнях; 

- систему методів управління; 
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- особливості державного управління в різних сферах 

суспільного розвитку та на різних рівнях; 

- методичні та організаційні основи управлінням 

розвитку суспільства; 

- існуючі моделі державного управління, вітчизняну 

систему та структуру органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а також розкриття їх компетенції; 

- законодавчі та нормативно правові засади діяльності 

органів державної влади; 

- концептуальні засади реформування системи 

державного управління та місцевого самоврядування, напрями 

вдосконалення управління національним та регіональним 

розвитком. 

вміти - застосовувати на практиці результати вивченої 

дисципліни розуміти сучасні теорії державного та регіонального 

управління формуванню сучасного економічного мислення, 

виробленню навичок у застосуванні форм і методів державного та 

регіонального управління, обґрунтування перспективних напрямів 

його розвитку з метою підвищення економічного ефекту, для 

сприяння і застосування цих знань у майбутній практичній 

діяльності. 

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСУ 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади 

державного та регіонального управління 

 

Тема 1. Основи теорії державного управління 

Соціальна природа поняття «державне управління», його мета 

та зміст. Державне управління як системне суспільне явище. Системні 

характеристики державного управління. Теорія систем та управління. 

Фундаментальні процеси управління: планування, організація, управління, в'язок. 

Визначення моделі системи державного управління. Етапи 

формування моделі системи державного управління на основі 

системного підходу. Об'єкт державного управління та предмет 

вивчення. 

Основні теорії державного управління: економічна теорія 

держави; теорія суспільного вибору (суспільний договір, «фіаско 
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держави», мінімізація трансакційних витрат); теорія соціології (теорія 

держави, соціальна структура суспільства, соціальна мобільність, 

статус і статусні ролі); теорія менеджменту (теорія раціональної 

бюрократії, організовані структури управління, розподіл праці в 

управлінських структурах, державне адміністрування). 

Еволюція дослідження предмета державного та регіонального 

управління. Державне та регіональне управління у системі суспільних 

наук, інші науки і галузі знань. Поняття, система та завдання 

державного та регіонального управління як навчальної дисципліни. 

Методи вивчення державного та регіонального управління. Мистецтво 

управління. Структура курсу «Державне та регіональне управління». 

Тема 2. Державна влада та державне управління 

Держава як суб'єкт управління суспільними процесами. 

Сутність сучасної держави. Основні риси держави. Категорія влади. 

Державна влада як складова державно-владного механізму. Поняття та 

сутність функцій державного управління. Види функцій державного 

управління. Реалізація функцій в державному управлінні: основні 

проблеми. 

Державне управління як система, що розвивається. Рівні 

державного управління: загальнодержавне управління, управління на 

регіональному та місцевому рівнях. Суб'єкти та об'єкти державного та 

регіонального управління. Принципи державного управління, 

механізми їх прояву і використання. 

Цілі державного управління, їх юридичне та ресурсне 

забезпечення. Функціональна структура державного управління. 

Сутність і класифікація 

функцій державного управління. Характеристика загальних 

(основних) та спеціальних (спеціалізованих) функцій. Допоміжні 

функції. Основні напрями діяльності в системі державного управління. 

Поняття та класифікація методів державного управління. 

Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи, їх переваги та 

недоліки. Економічні методи та їх інструменти. Правові методи. 

Соціально- психологічні та неформальні методи впливу. 

Основи побудови організаційної структури державного 

управління. 

Моделі державного управління: світовий досвід. Структура 

державного управління у провідних країнах світу: інституційний, 

функціональний та організаційний аналізи; центральні, регіональні та 
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місцеві органи управління, їх ієрархія, проблеми взаємодії. 

Використання зарубіжного досвіду державного управління у 

вітчизняній практиці. 

Тема 3. Державне управління в окремих сферах 

суспільного розвитку 

Державне регулювання економіки, його цілі, функції, об'єкти. 

Роль держави у розвитку підприємництва. Державне регулювання 

структурної перебудови національної економіки. Конкурентна та 

інноваційно- інвестиційна політика держави, методи та інструменти. 

Засоби впливу на розвиток промислового і сільськогосподарського 

виробництва, сфери обігу і торгівлі. Управління 

зовнішньоекономічним сектором. 

Особливості управління соціальною сферою. Соціальна 

політика держави: необхідність, сутність, цілі та принципи. Основні 

об'єкти та складові політики. Моделі соціальної політики. Методи 

впливу держави на розвиток соціальних відносин. Основні напрями 

соціальної політики держави щодо економічно активного населення. 

Діяльність держави щодо вразливих верств населення. Формування 

системи соціального захисту. Завдання державного регулювання 

розвитку елементів соціальної інфраструктури. 

Державне управління в адміністративно-політичній сфері. 

Політика як наука, мистецтво і вид діяльності. Види політики держави, 

їх цілі, принципи формування, інструменти реалізації. Національна 

безпека та державне управління. 

Специфіка управління у сфері культури та ідеології. Державне 

управління у сфері освіти, молодіжної політики, культури, науки, 

туризму, спорту, охорони здоров'я. Вплив держави на розвиток 

інформаційного простору, формування суспільної свідомості. 

Державне управління і сфера особистого життя людини. 

Тема 4. Роль різних гілок влади у процесі державного 

управління 

Система органів публічної влади. Законодавча влада в системі 

державного управління. Поняття, склад і структура парламенту, його 

повноваження. 

Державне управління і виконавча влада: поняття, 

співвідношення, взаємозв'язок. Роль виконавчої влади в управлінні. 

Види органів виконавчої влади та питання їх класифікації. Уряд і 

державне управління. 
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Судова влада у системі державного управління. Поняття і роль 

судової влади у суспільстві. Судові системи та судові органи. 

Здійснення судової влади. 

Особливості організаційної структури державного управління 

в зарубіжних країнах. 

Тема 5. Державне управління на регіональному рівні 

Регіональне управління: сутність, цілі та специфіка. Історичні 

форми управління регіональним розвитком. Державна регіональна 

політика та політика територіально-адміністративнихорганів. Роль 

місцевого самоврядування у розвитку регіону. 

Основні напрями регіонального управління: управління 

природно- ресурсним потенціалом регіону, управління фінансовими, 

трудовими ресурсами. Вплив органів державної влади на промислове і 

сільськогосподарське виробництво в регіоні, функціонування 

регіональних ринків. Управління інноваційною діяльністю. Роль 

державного управління щодо розвитку соціальної інфраструктури 

регіону. Механізми реалізації регіональної політики 

держави:інституційно- правові, організаційні, фінансово-економічні, 

соціально-психологічні. 

Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного 

розвитку регіону. Державні та регіональні програми. Історичний 

досвід та особливості функціонування та управління територій із 

спеціальним статусом. 

Регіональне управління та місцеве самоврядування. Поняття та 

суть місцевого самоврядування. Його основні ознаки та принципи, 

моделі управління. Роль органів місцевого самоврядування у розвитку 

регіону. Централізація та децентралізація влади. 

Тема 6. Система органів державної влади в Україні: 

конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні 

Історичний досвід державного управління в Україні. 

Конституційна модель розподілу влади в Україні. Верховна Рада та 

державне управління. Інститут Президента та державне управління. 

Органи виконавчої влади України: загальна характеристика, 

управлінські зв'язки. «Субординація», «координація» і «реординація» 

між органами виконавчої влади. 

Центральні органи виконавчої влади. Міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади. Регіональні органи виконавчої 

влади. 



 

 
11 

Місцеве самоврядування у державному управлінні України. 

Проблеми функціонування та напрями реформування. 

Тема 7. Центральні органи виконавчої влади в Україні 

Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) у системі 

державного управління. Історія формування і функціонування. 

Організаційна структура та завдання ЦОВВ, їх права, компетенція, 

функції. 

Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади. 

Історичний аспект формування уряду України. Структура та порядок 

формування Кабінету міністрів України. Функціональні повноваження 

членів Кабінету міністрів України. Секретаріат Кабінету міністрів 

України, порядок формування, повноваження. Відповідальність 

Кабінету міністрів України. Акти Кабінету міністрів України. 

Міністерства України та їх повноваження. Державні комітети 

(державні служби) України та інші центральні органи виконавчої 

влади: їх статус, функції. 

Територіальні' органи центральних органів виконавчої влади: 

права, компетенція, функції. Централізація та децентралізація у 

структурній організації державного управління. 

Тема 8. Регіональні органи державного управління 

Місцеві державні адміністрації в системі державного 

управління. Основні завдання, правовий статус, компетенція місцевих 

державних адміністрацій. Повноваження, порядок формування та 

роботи місцевих державних адміністрацій. Структура місцевих 

державних адміністрацій, їх діяльність. Відносини місцевих 

державних адміністрацій у системі верти-кальних та горизонтальних 

зв'язків. 

Управління факультативними територіальними одиницями. 

Господарсько-правовий механізм діяльності територій із спеціальним 

статусом. 

Тема 9. Місцеве самоврядування та його особлива роль у 

державному управлінні 

Історичний аспект та конституційно-правові засади місцевого 

самоврядування в Україні. Державна політика у сфері місцевого 

самоврядування. Правовий статус органів місцевого самоврядування в 

системі державного управління. Сучасна система місцевого 

самоврядування в Україні:територіальна громада, представницькі 

органи місцевого 



 

 
12 

самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, 

посадові особи місцевого самоврядування. Асоціації та інші форми 

добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування. 

Особливості здійснення самоврядування в містах Києві та 

Севастополі. 

Всесвітня Декларація місцевого самоврядування, Європейська 

Хартія місцевого самоврядування та проблеми функціонування 

інституту місцевого самоврядування в Україні. 

Громадянин в державному управлінні. Поняття і основні 

характеристики громадянства. Права, свободи і обов'язки громадян: 

система закріплення. Взаємовідносини громадян і органів державного 

управління. 

Тема 10. Внутрішня організація та управління органу 

державної влади 

Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів 

державної влади в Україні. Орган влади як об'єкт організації. 

Організація як процес і функція управління. 

Сутність і особливості менеджменту органу державної влади, 

регламент його діяльності. Стратегічне управління та формування 

програми діяльності органу державної влади. Функціональний аналіз 

та контролінг діяльності органу державної влади. Інформаційне та 

комунікаційне забезпечення внутрішньої організації органу державної 

влади. Підготовка та прийняття рішень в органах державної влади. 

Зв'язки з громадськістю в системі управлінської діяльності органу 

державної влади. Роль та місце керівника в управлінні органами 

державної влади. Сутність лідерства в державному управлінні. 

Забезпечення законності в державному управлінні. Специфіка 

юридичної відповідальності в державному управлінні. 

Змістовий модуль 2. Менеджмент органу державної влади. 

Тема 11. Державна служба в Україні 

Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, види, 

організація. Система правових актів про державну службу та правовий 

статус державних службовців. Класифікація посад державних 

службовців. 

Проходження державної служби та управління державною 

службою. Атестація державних службовців. Етика поведінки 

державних службовців. Управління державною службою. Державна 
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кадрова політика. Підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації державних службовців. 

Бюрократія і бюрократизм у державному управлінні: світові 

тенденції та вітчизняна специфіка. 

Тема 12. Ефективність державного управління. 

Державний контроль у сфері виконавчої влади 

Поняття ефективності в управлінні. Чинники та критерії 

ефективності державного управління. Загальна соціальна ефективність 

державного управління. Ефективність діяльності управлінських 

органів і посадових осіб. Економічна оцінка ефективності 

функціонування органу державної влади. Демократичні процедури 

визначення ефективності державного управління. 

Державний контроль у сфері виконавчої влади в Україні, його 

зміст та правові засади. Види контролю. Здійснення державного 

контролю щодо виконавчої влади з боку суб'єктів інших гілок влади: 

парламентський контроль, прокурорський нагляд, судовий контроль, 

адміністративний нагляд міліції. Громадський контроль за діяльністю 

органів державного управління. 

Тема 13. Відносини органів публічної влади в системі 

управління 

Основні напрями взаємодії центральних та регіональних 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

трудовими колективами, підприємствами, установами і організаціями. 

Взаємовідносини органів державної влади й місцевого 

самоврядування із судовими та правоохоронними органами: органами 

Служби безпеки України, органами прокуратури, органами внутрішніх 

справ. 

Взаємодія державних органів та органів місцевого 

самоврядування з об'єднаннями громадян. Здійснення нагляду за 

діяльністю об'єднань громадян. Організація роботи із запитами 

громадян. Державні та адміністративні послуги з боку органів 

виконавчої влади та їх правове регулювання. Залучення громадськості 

до участі в управлінні державними і суспільними справами та контролі 

за функціонуванням органів влади. 

Тема 14. Розвиток системи державного та регіонального 

управління 

Проблеми взаємовідносин гілок державної влади в Україні у 

сфері управління. Необхідність реформування системи державного та 
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регіонального управління. Державне та регіональне управління в 

контексті трансформаційних та глобалізаційних процесів. Соціально-ринкова трансформація України та завдання держави щодо формування ефективної системи управління на різних рівнях. Реформування системи державного управління відповідно до стандартів публічного адміністрування, прийнятих в 

Європейському Союзі та країнах розвиненої демократії. 

Суть та основні напрями адміністративної реформи в Україні. 

Концептуальні засади реформування центральних та місцевих органів 

влади, напрями вдосконалення управління регіональним розвитком. 

Базові форми децентралізації управління. Формування ефективної 

організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому 

рівнях управління. Запровадження нової ідеології функціонування 

виконавчої влади місцевого самоврядування як діяльності щодо 

забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та 

громадських послуг. Удосконалення механізмів правового захисту 

громадян у відносинах із органами державної влади. Протидія 

корупції в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 

Створення сучасного нормативно-правового, наукового та 

інформаційного забезпечення системи державного управління; 

зміцнення та формування нових фінансово-економічнихоснов 

функціонування державного управління; організація на нових засадах 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 

створення сучасної системи підготовки та перепідготовки 

управлінських кадрів; оновлення інституту відповідальності у сфері 

державного та регіонального управління; запровадження 

раціонального адміністративно-територіального устрою. 

 

 

 

 
 

 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади 

державного та регіонального управління  

 

Тема 1. Основи теорії державного управління  
План 

1. Соціальна природа поняття «державне управління», 
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його мета та зміст. 

2. Державне управління як системне суспільне явище. 

3. Теорія систем та управління. 

4. Фундаментальні процеси управління: планування, 

організація, управління, зв’язок. 

5. Література 

6. Соціальна природа поняття «державне управління», 

його мета та зміст. 

Питання для самоконтролю 

1. Визначте сутність управління та його відмінності від 

об’єктивної саморегуляції. 

2. Дайте визначення понять “держава”, “громадянське суспільс-

тво”, “правова держава” та державне управління”. 

3. Визначте предмет науки державного^правління. 

4. Розкрийте сутність процесного, системного та ситуаційного 

підходів у державному управлінні. 

5. Основні теорії та школи управління, їх позитивні риси та не-

доліки. 

Самостійна робота:  

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 

1. Сутність та специфіка державного управління. 

2. Основні здобутки адміністративної школи управління 

та її загальна характеристика. 

Завдання 2. Назвіть правильне визначення поняття 

державного управління: 

а) свідомий вплив суб’єкта управління на об’єкт з метою 

досягнення поставлених цілей; 

б) свідомий вплив людей на суспільну систему, її ланки 

для забезпечення їх необхідними умовами життєдіяльності; 

в) вплив суб’єкта управління на об’єкт управління з 

метою отримання нової якості системи. 

Література [2-4; 11; 32; 33; 35; 36; 40; 47; 50; 52] 

 ТЕМА 2 Державна влада та державне управління  

План 

1.Держава як суб’єкт управління суспільними процесами. 

2.Сутність сучасної держави. 

3.Основні риси держави. Категорія влади. 

4.Державна влада як складова державно-владного механізму. 
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Поняття та сутність функцій державного управління. Література 

Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення базових термінів “влада”, “політична 

влада”, “державна влада”. 

2. Конституційні засади державної влади в Україні. 

3. Державна влада як атрибут державно-владного 

механізму. 

4. Конституційні засади виконавчої влади та державного 

управління в Україні. 

5. Державне управління як діяльність виконавчо-

розпорядчого характеру. 

6. Сутність та об’єктивні умови і фактори, що 

детермінують зміст державного управління. 

Самостійна робота:  

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 

1. Співвідношення понять “державна влада” та “державне 

управління”. 

2. Елементи державного управління: суб’єкти, об’єкти, 

взаємозв’язки. 

3. Співвідношення державного управління та місцевого 

самоврядування. 

Завдання 2. Назвіть основні ознаки державного управління: 

а) свідома, цілеспрямована, розпорядча діяльність; 

б) наявність органів управління; цілеспрямована дія; 

наявність керованих об’єктів управління; політичний характер; 

в) наявність мети; прямий і зворотний зв’язок, зовнішнє 

середовище; суб’єкт і об’єкт управління; 

г) управління — функція соціальної системи; 

цілеспрямований характер; усвідомлена діяльність; 

д) об’єктивна соціальна функція, яка проявляється через 

управлінську діяльність, що має владно-організуючий характер; сфера 

соціального управління — спільна, комбінована праця; проявляється 

через відносини між суб’єктом і об’єктом управління. 

Література [2-4; 11; 32; 33; 35; 36; 40; 47; 50; 52] 

 

 

ТЕМА №3 Державне управління в окремих сферах 

суспільного розвитку 
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План 

1. Державне регулювання економіки, його цілі, функції, 

об’єкти. 

2. Роль держави у розвитку підприємництва. 

3. Державне регулювання структурної перебудови 

національної економіки. 

4. Конкурентна та інноваційно-інвестиційна політика 

держави, методи та інструменти. 

Питання для самоконтролю 

1. Державне регулювання економіки, його цілі, функції, об’єкти  

2. Визначте співвідношення цілей і завдань державного управління. 

3. Охарактеризуйте процес юридичного закріплення функцій 

державного управління. 

4. Дайте класифікацію принципів державного управління. 

5. Визначте основні чинники, що впливають на побудову функ-

ціональної структури державного управління. 

6. Розкрийте співвідношення понять “мета”, “засіб”, “результат”. 

7. Які особливості управління соціальною сферою? 

8. Назвіть принципи побудови організаційних структур. 

9. Виділіть основні вимоги щодо процедури визначення цілей дер-

жавного управління. 

Самостійна робота:  

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 

1. Специфіка управління у сфері культури та ідеології. 

2. Співвідношення цілей і завдань державного управління, їх за-

гальна характеристика. 

3. Поняття та зміст функцій держави та державного управління, їх 

співвідношення. 

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте 

письмово такі завдання: 

1. Побудуйте “дерево” цілей державного управління. 

2. Схематично відобразіть функції державного 

управління. 

3. Побудуйте систему методів державного управління. 

Література [36; 37; 40;69] 
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ТЕМА 4 Роль різних гілок влади у процесі державного 

управління  
План 

1. Система органів публічної влади в Україні 

2. Законодавча Влада в системі державного управління 

3. Основні функції органів виконавчої влади: 

4. Система органів виконавчої влади Література 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте систему органів публічної влади 

2. Охарактеризуйте форми управлінської діяльності. 
3. Сутність і види контролю у суспільстві. Контрольна влада у 

системі управління, її органи та форми діяльності  
4. Розкрийте суть методів управлінської діяльності. 

5. Побудуйте схему послідовності стадій управлінської діяль-

ності. 

6. Виділіть основні стадії управлінської діяльності та механізм їх 

забезпечення. 

7. Охарактеризуйте управлінські технології та їх види. 

8. Розкрийте зміст методів функціонування органів державної 

влади. 

9. Окресліть суттєві риси правових форм управлінської діяль-

ності. 

10. Розкрийте суть поняття “управлінські процедури”. 

Самостійна робота:  

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 
1. Судова влада у системі державного управління  
2. Цілеспрямованість, поєднання колегіальності та єдиноначаль-

ності і відповідальності органів виконавчої влади та їх посадових осіб 

у державному управлінні. 

3. Форми управлінської діяльності, їх загальна характеристика. 

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте 

письмово такі завдання: 

1. Наведіть приклади нормативно-правових актів 

державного управління, які прийняті відповідно до вимог правової 

форми державного управління. 

2. Графічно відобразіть структуру методів управлінської 

діяльності. 

Література [36; 37; 40; 41; 47] 
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ТЕМА 5. Державне управління на регіональному рівні  

План 

1. Регіональне управління: сутність, цілі та специфіка. 

2. Історичні форми управління регіональним розвитком. 

3. Державна регіональна політика та політика 

територіально- адміністративних органів. 

4. Роль місцевого самоврядування у розвитку регіону. 

Питання для самоконтролю 
1. Регіональне управління: сутність, цілі та специфіка.  
2. Окресліть суттєві риси організаційної структури державного 

управління. 

3. Оцініть переваги і недоліки типів організаційних структур дер-

жавного управління. 

4. Розмежуйте особливості унітарної та федеративної організації 

державного управління. 

5. Перерахуйте суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають 

на побудову організаційної структури державного управління. 

6. Охарактеризуйте матричну структуру організації державного 

управління. 

Самостійна робота:  

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 

1. Механізми реалізації регіональної політики держави: 

інституційно-правові, організаційні, фінансово-економічні, соціально-

психологічні.  

2. Лінійно-функціональна організаційна структура державного 

управління та її загальна характеристика. 
3. Регіональне управління та місцеве самоврядування.  
4. Рівні державного управління та їх співвідношення з елементами 

лінійної основи організаційної структури державного управління. 

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте 

письмово такі завдання: 

1. Вкажіть на статті Конституції України, які безпосередньо 

впливають на побудову організаційної структури державного та 

регіонального управління. 

2. Окресліть суттєві риси субординаційних зв’язків в організацій-

ній структурі державного управління і наведіть їх приклади. 
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Література [5; 17; 36; 40; 45; 53; 57] 

 

ТЕМА 6. Система органів державної влади в Україні: 

конституційні  основи їх функціонування, роль в управлінні  

 

План 

1. Історичний досвід державного управління в Україні. 

2. Конституційна модель розподілу влади в Україні. 

3. Єдина система органів виконавчої влади. 

4. Територіальні органи центральних органів виконавчої 

влади: 

права, компетенція, функції. 

територіальні органи центральних органів виконавчої 

влади: права, компетенція, функції. 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте зміст поняття “апарат державного управління” та на-

звіть його специфічні ознаки. 

2. Охарактеризуйте державну владу як атрибут державно - влад-

ного механізму. 

3. «Субординація», «координація» і «ре ординація» між органами 

виконавчої влади. 

4. Окресліть суттєві риси “системи стримувань і противаг” у 

структурі органів державної влади. 

5. Користуючись чинними нормативно-правовими актами, відоб-

разіть систему взаємозв’язків між Президентом, Парламентом та 

Урядом. 

6. Охарактеризуйте правовий статус та компетенцію місцевих 

державних адміністрацій. 

7. Побудуйте організаційну структуру місцевого самоврядування та 

відобразіть послідовність її формування на рівні села, селища, міста. 

8. Використовуючи законодавчі акти здійсніть класифікацію пов-

новажень органів місцевого самоврядування у сфері соціального 

захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я на власні і 

делеговані. 

Самостійна робота:  

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 

1. Зміст принципу реалізації влади трьома відносно незалежними 

гілками та загальна характеристика системи стримувань і противаг. 
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2. Правовий статус та компетенція місцевих державних адмініст-

рацій. 

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте 

письмово такі завдання: 

1. На основі законодавчих і підзаконних актів схематично відоб-

разіть структуру Кабінету Міністрів України та його апарату, 

охарактеризуйте його основні функції та повноваження. 

2. Керуючись Конституцією України та іншими законодавчими 

актами, змоделюйте систему органів державної влади Автономної 

Республіки Крим та її зв’язки з інститутами державної влади в Україні. 

3. Відобразіть графічно організацію судової гілки влади в Україні. 

Література [1; 13-15; 18-21; 24; 27; 36; 40;63-69; 70-73] 

 

ТЕМА 7. Центральні органи виконавчої влади в Україні 
План  

1. Територіальні органи центральних органів виконавчої 

влади: права, компетенція, функції.  

2. Централізація та децентралізація у структурній організації 

державного управління. 

Питання для самоконтролю 

1. Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) у системі 

державного управління.  

2. Історія формування і функціонування. Організаційна структура 

та завдання ЦОВВ, їх права, компетенція, функції. 

3. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади.  

4. Історичний аспект формування уряду України.  

5. Структура та порядок формування Кабінету міністрів України.  

6. Функціональні повноваження членів Кабінету міністрів 

України.  

7. Секретаріат Кабінету міністрів України, порядок формування, 

повноваження.  

8. Відповідальність Кабінету міністрів України. 

9.  Акти Кабінету міністрів України. 

10. Поняття і сутність управлінського рішення. 

Самостійна робота:  

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 

1. З’ясування та деталізація рішення в державному управлінні. 

2. Організація взаємодії виконавців і координація їхніх зусиль при 
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виконанні управлінського рішення. 

3. Коригування управлінського рішення та регулювання системи 

управління. 

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте 

письмово такі завдання: 

1. Міністерства України та їх повноваження. Державні комітети 

(державні служби) України та інші центральні органи виконавчої 

влади: їх статус, функції. 

2. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади: 

права, компетенція, функції. Централізація та децентралізація у 

структурній організації державного управління. 

3. Види ресурсного забезпечення діяльності виконавців управ-

лінського рішення та їх загальна характеристика. 

4. Опишіть, як здійснюється облік результатів діяльності вико-

навців. 

Література [1; 13; 15; 19; 20; 36; 40; 63; 67; 68; 70-73] 

 

ТЕМА 8 Регіональні органи державного управління  

План: 

1. Місцеві державні адміністрації в системі державного 

управління. 

2. Основні завдання, правовий статус, компетенція 

місцевих державних адміністрацій. 

3. Повноваження, порядок формування та роботи 

місцевих державних адміністрацій. 

Питання для самоконтролю 

1. Місцеві державні адміністрації в системі державного 

управління.  

2. Основні завдання, правовий статус, компетенція місцевих 

державних адміністрацій.  

3. Повноваження, порядок формування та роботи місцевих 

державних адміністрацій.  

4. Структура місцевих державних адміністрацій, їх діяльність.  

5. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі 

вертикальних та горизонтальних зв'язків. 

6. Управління факультативними територіальними одиницями. 

7.  Господарсько-правовий механізм діяльності територій із 

спеціальним статусом. 
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8. Визначте мету контролю у державному управлінні, його суб’єкт 

та об’єкт. 

Самостійна робота:  

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 

1. Функціональне призначення контролю в державному управ-

лінні. 

2. Основні форми контролю, що застосовуються в органах вико-

навчої влади. 

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте 

письмово такі завдання: 

1. Відобразіть схематично види контролю, що застосовуються у 

практиці органів державного управління, залежно від його суб’єктів та 

наведіть приклади його здійснення. 

2. Назвіть стадії процесу здійснення контролю: 

а) прийняття рішення про проведення контролю; 

організація контролю; проведення контролю; 

б) визначення цілей контролю; розробка критеріїв 

оцінювання діяльності, що контролюється; спостереження та аналіз; 

узагальнення результатів; 

в) визначення рішень, які підлягають контролю; вибір 

способів і форм контролю; інструктаж контролерів; аналіз результатів 

контролю; узагальнення результатів контролю. 

г) ознайомлення, вивчення та збирання інформації про 

об’єкт, що контролюється. 

Література [1; 13-15; 18-21; 24; 27; 36; 40;63-69; 70- 73] 

ТЕМА 9. Місцеве самоврядування та його роль у 

державному управлінні  

План 

1. Державна політика в сфері місцевого самоврядування 

2. Сучасна система та функції місцевого самоврядування 

3. Всесвітня декларація місцевого самоврядування.  

4. Європейська хартія самоврядування. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття місцевого самоврядування, його організація та основні 

принципи здійснення. 

2. Місцеве самоврядування як частина процесу самоврядування 

населення, його мета. 
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3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні, його 

реалізація (як безпосередньо так і через виборні органи місцевого 

самоврядування). 

4. Місцеве самоврядування як самостійна форма здійснення на-

родом влади на місцях. 

5. Самостійність місцевого самоврядування та його зв’язок із сис-

темою органів виконавчої влади. 

Самостійна робота:  

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 

1. Поняття та сутність місцевого самоврядування. 

2. Відносини, які регулює місцеве самоврядування (“власні” пов-

новаження територіальних громад і обраних ними органів та окремі 

державні “делеговані” їм повноваження). 

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте 

письмово таке завдання: 

Положення ч. 1 ст. 144 визначають, що “Органи місцевого 

самоврядування в межах повноважень, визначених законом, 

приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній 

території”. Визначте порядок виконання та скасування цих рішень. 

Література [1; 13-15; 18-21; 24; 27; ЗО; 36; 40;63-69; 70- 73] 

 

 

 

 

ТЕМА 10. Внутрішня організація та управління органів 

державної влади 

План 

1.Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів 

публічної влади в Україні 

2.Сутність і особливості менеджменту органу державної влади 

З.Стратегічне управління та формування програми діяльності 

органу державної влади. 

Питання для самоконтролю 

1. Система місцевого самоврядування, її складові: територіальна 

громада; сільські, селищні, міські ради; районні та обласні ради, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, 

міст. 



 

 
25 

2. Виконавчі органи місцевого самоврядування, повноваження 

голови виконавчого комітету ради. 

3. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. 

4. Організаційні форми здійснення місцевого самоврядування. 

5. Порядок здійснення місцевого самоврядування. 

6. Матеріально-фінансове забезпечення як гарантія здійснення 

місцевого самоврядування. 

Практичні завдання 

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 

1. Організаційні основи місцевого самоврядування як сукупність 

правових норм, що закріплюють структуру цих органів, порядок, 

форми і принципи їх діяльності. 

2. Правовий статус органів самоорганізації населення. 

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте 

письмово таке завдання: 

Правовим шляхом забезпечення гарантій місцевого самовряду-

вання визначено ст. 145 “Право місцевого самоврядування захи-

щається у судовому порядку”. 

 Вкажіть на порядок звернення органу місцевого 

самоврядування до суду. 

 

Література [1; 13-15; 18-21; 24; 27; ЗО; 36; 40;63-69; 70-73] 

 

 

Змістовий модуль 2. Менеджмент органів державної влади. 

ТЕМА 11. Державна служба в Україні 

План 

1. Державна служба поняття, риси, функції. 

2. Проходження державної служби та управління нею. 

Питання для самоконтролю 

1. Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, види, 

організація. 

2.  Система правових актів про державну службу та правовий 

статус державних службовців.  

3. Класифікація посад державних службовців. 

4. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи. 

5. Матеріальна основа місцевого самоврядування (рухоме і не 
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рухоме майно, земля, природні ресурси, що перебувають у ко-

мунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, а також 

об’єкти їх спільної власності). 

6. Фінансова основа місцевого самоврядування (доходи місцевих 

бюджетів, позабюджетні цільові (у тому числі валютні) та інші 

кошти). 

Самостійна робота: 

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 

1. Проходження державної служби та управління державною 

службою.  

2. Атестація державних службовців.  

3. Етика поведінки державних службовців.  

4. Управління державною службою.  

5. Державна кадрова політика. 

6.  Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

державних службовців. 

7. Бюрократія і бюрократизм у державному управлінні: світові 

тенденції та вітчизняна специфіка. 

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте 

письмово таке завдання: 

Може статися, що територіальна громада району в місті 

внаслідок референдуму не прийме рішення про передачу права 

управління майном та фінансами відповідній міській раді. 

Який орган в такому випадку здійснюватиме управління 

майном та фінансовими ресурсами? 

Література [1; 13-15; 18-21; 24; 27; ЗО; 36; 40;63-69; 70- 73] 

 

 

ТЕМА 12. Ефективність державного управління. 

План 

1. Державний контроль у сфері виконавчої влади 

2. Ефективність діяльності органів державного 

управління, економічна оцінка. 

3. Система зовнішнього контролю в Україні 

Питання для самоконтролю 
1.  Державний контроль у сфері виконавчої влади. 

2. Поняття ефективності в управлінні.  
3. Чинники та критерії ефективності державного управління. 
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4.  Загальна соціальна ефективність державного управління. 
5.  Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.  

6. Економічна оцінка ефективності функціонування органу 

державної влади.  

7. Демократичні процедури визначення ефективності державного 

управління. 

Практичні завдання  

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 
1. Державний контроль у сфері виконавчої влади в Україні, його зміст 

та правові засади.  

2. Види контролю.  

3. Здійснення державного контролю щодо виконавчої влади з боку 

суб'єктів інших гілок влади: парламентський контроль, прокурорський 

нагляд, судовий контроль, адміністративний нагляд міліції. 

4.  Громадський контроль за діяльністю органів державного 

управління. 

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте 

письмово таке завдання: 

1. Порядок прийняття рішення про надання міським 

радам прав щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у 

власності територіальних громад. 

Література [1; 13-15; 18-21; 24; 27; ЗО; 36; 40;63-69; 70-73] 

 

 

ТЕМА 13. Відносини органів публічної влади в системі 

управління. 

План 

1. Взаємодія державних органів та органів місцевого 

самоврядування з об'єднаннями громадян.  

2. Здійснення нагляду за діяльністю об'єднань громадян. 

Питання для самоконтролю 

1. Основні напрями взаємодії центральних та 

регіональних органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з трудовими колективами, підприємствами, установами 

і організаціями.  

2. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого 

самоврядування із судовими та правоохоронними органами.. 

3. Служби безпеки України, органами прокуратури, 
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органами внутрішніх справ. 

4. Взаємодія державних органів та органів місцевого 

самоврядування з об'єднаннями громадян.  

5. Здійснення нагляду за діяльністю об'єднань громадян.  

6. Організація роботи із запитами громадян.  

Самостійна робота:  

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 

1. Державні та адміністративні послуги з боку органів 

виконавчої влади та їх правове регулювання. 

2.  Залучення громадськості до участі в управлінні 

державними і суспільними справами та контролі за функціонуванням 

органів влади. 

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте 

письмово таке завдання: 

1. Порядок розпорядження майном та фінансовими 

ресурсами, які є у власності територіальних громад, районними радами 

у містах і відповідальність перед громадою відповідного району в місті. 

2.  Повноваження органів місцевого самоврядування, в 

межах яких вони діють самостійно і несуть відповідальність за свою 

діяльність відповідно до закону. 

3.  Зміст окремих повноважень органів виконавчої влади, у 

здійсненні яких органи місцевого самоврядування є підконтрольними 

відповідним органам виконавчої влади. 

Література [1; 13-15; 18-21; 24; 27; ЗО; 36; 40;63-69; 70- 73] 

ТЕМА 14. Розвиток системи державного та регіонального 

Управління 

План 

1. Удосконалення механізмів правового захисту громадян у 

відносинах із органами державної влади. 

2. Протидія корупції в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування. 

Питання для самоконтролю 

1. Проблеми взаємовідносин гілок державної влади в 

Україні у сфері управління.  

2. Необхідність реформування системи державного та 

регіонального управління.  

3. Державне та регіональне управління в контексті 

трансформаційних та глобалізацій них процесів. 



 

 
29 

4. Соціально-ринкова трансформація України та завдання 

держави щодо формування ефективної системи управління на різних 

рівнях.  

5. Реформування системи державного управління 

відповідно до стандартів публічного адміністрування, прийнятих в 

Європейському Союзі та країнах розвиненої демократії. 

6. Суть та основні напрями адміністративної реформи в 

Україні.  

7. Концептуальні засади реформування центральних та 

місцевих органів влади, напрями вдосконалення управління 

регіональним розвитком.  

8. Базові форми децентралізації управління.  

9. Формування ефективної організації виконавчої влади 

як на центральному, так і на місцевому рівнях управління.  

Самостійна робота:  

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми: 

1. Запровадження нової ідеології функціонування 

виконавчої влади місцевого самоврядування як діяльності щодо 

забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та 

громадських послуг.  

2. Удосконалення механізмів правового захисту громадян 

у відносинах із органами державної влади.  

3. Протидія корупції в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. 

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте 

письмово таке завдання: 

Створення сучасного нормативно-правового, наукового та 

інформаційного забезпечення системи державного управління; 

зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ 

функціонування державного управління; організація на нових засадах 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 

створення сучасної системи підготовки та перепідготовки 

управлінських кадрів; оновлення інституту відповідальності у сфері 

державного та регіонального управління; запровадження раціонального 

адміністративно-територіального устрою.  

Література [1; 13-15; 18-21; 24; 27; ЗО; 36; 40;63-69; 70- 73] 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
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1. Державна влада — дійовий засіб авторитарної 

організації спільної діяльності людей та їх колективів в умовах 

громадянського суспільства. 

2. Державне управління процес реалізації державної 

влади, її динаміка і зміст. 

3. Механізм державного управління, його основні 

елементи. 

4. Функції державного управління, їх система та 

класифікація. 

5. Поняття, основні ознаки та види органів державної 

влади. 

6. Основні форми децентралізації державно-владних 

повноважень. 

7. Державні адміністрації як місцеві органи виконавчої 

влади, їх система й особливості конституційно-правової природи. 

8. Підвищення дієздатності держави та державного 

управління в контексті Послання Президента України до Верховної 

Ради України. 

9. Поняття та основні принципи регіонального 

управління. 

10. Принцип правової автономії регіонального 

самоврядування. 

11. Принцип організаційної автономії регіонального 

самоврядування. 

12. Принцип матеріально-фінансової автономії 

регіонального самоврядування. 

13. Місцеве самоврядування у процесі здійснення 

виконавчої влади. 

14. Місцеве самоврядування у процесі народовладдя. 

15. Основні теоретичні концепції місцевого 

самоврядування, їх вплив на практику державотворення в Україні. 

16. Державницька концепція місцевого самоврядування. 

17. Громадська концепція місцевого самоврядування. 

18. Концепція муніципального дуалізму. 

19. Система регіонального самоврядування, її загальна 

елементна характеристика. 

20. Правова основа регіонального самоврядування, її 

загальна характеристика та проблеми розвитку. 
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21. Організаційна основа регіонального самоврядування, її 

загальна характеристика та проблеми розвитку. 

22. Матеріально-фінансова основа регіонального 

самоврядування, її загальна характеристика та проблеми розвитку. 

23. Територіальна основа регіонального самоврядування, її 

загальна характеристика та проблеми розвитку, 

24. Територіальні громади, їх види, основні функції та 

повноваження. 

25. Основні форми прояву активності, життєдіяльності 

територіальних громад. 

26. Виключні повноваження територіальних громад, 

проблеми їх правового регулювання та реалізації у сучасних умовах. 

27. Основні принципи та порядок об’єднання (роз’єднання) 

територіальних громад з метою їх оптимізації. 

28. Особливості правового статусу районних у містах 

територіальних громад, а також територіальних громад сіл, селищ, 

міст, адміністративно приєднаних до міст обласного 

(республіканського) та загальнодержавного значення. 

29. Система органів місцевого самоврядування, її загальна 

елементна характеристика. 

30. Сільська, селищна, міська рада, її основні функції і 

повноваження. 

31. Основні форми роботи сільської, селищної, міської 

ради, актуальне питання їх вдосконалення. 

32. Особливості правового статусу районної у місті ради. 

33. Особливості правового статусу районної, обласної 

ради. 

34. Система, порядок утворення та особливості правового 

статусу органів самоорганізації населення. 

35. Виключні повноваження сільської, селищної, міської 

ради, їх види та особливості правової природи. 

36. Виключні повноваження районної, обласної ради, їх 

види та особливості правової природи. 

37. Повноваження районної, обласної ради, які вона має 

делегувати районній, обласній державній адміністрації. 

38. Повноваження районної, обласної ради з контролю 

діяльності районної, обласної державної адміністрації. 
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39. Система виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад, її елементна характеристика. 

40. Особливості правового статусу виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад. 

41. Власні (самоврядні) та делеговані повноваження у 

системі місцевого самоврядування, особливості їх правової природи та 

реалізації. 

42. Особливості правового статусу сільського, селищного, 

міського голови. 

43. Принципи розподілу та делегування повноважень у 

системі місцевого самоврядування. 

44. Місцеві вибори, їх види, основні принципи й 

організація проведення. 

45. Особливості виборів депутатів районної, обласної ради. 

46. Особливості виборів сільського, селищного, міського 

голови. 

47. Місцеві референдуми та інші форми волевиявлення 

територіальних громад, проблеми їх правового регулювання. 

48. Основи правового статусу депутата місцевої ради. 

49. Повноваження та форми роботи депутата як 

представника територіальної громади, виборців свого виборчого 

округу. 

50. Повноваження та форми роботи депутата як 

повноважного члена представницького органу регіонального 

самоврядування. 

51. Гарантії діяльності депутата місцевої ради, актуальні 

питання їх вдосконалення у сучасних умовах 

52. Основні принципи й особливості служби в органах 

регіонального самоврядування. 

53. Місцеве самоврядування та «урядова вертикаль». 

Проблеми розмежування функцій і повноважень між органами 

державної влади та місцевими державними адміністраціями. 

54. Особливості здійснення виконавчої влади та 

регіонального самоврядування у містах Києві та Севастополі. 

55. Правові гарантії регіонального самоврядування. 

56. Відповідальність органів і посадових осіб 

регіонального самоврядування. 

57. Муніципальний рух в Україні та на світовому рівні. 
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58. Сучасні проблеми розвитку державного та 

регіонального управління в контексті конституційної та 

адміністративної реформ. 
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