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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни обов’язкова - 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська - 

Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 - 

Курс  2 - 

Семестр  4 - 

Кількість змістових модулів з розподілом 4 - 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі:  120 - 

Аудиторні 56 - 

Модульний контроль 8 - 

Самостійна робота 56 - 

Форма семестрового контролю залік - 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни – сформувати у студентів сучасне мислення та систему 

спеціальних знань у галузі державного управління на національному та 

регіональному рівні; сприяти набуттю умінь та формуванню компетенції, 

необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної 

влади та місцевого самоврядування. 

Завдання дисципліни: 

 визначити сутність держави на сучасному етапі, розглянути поняття і 

зміст державного управління;  

 проаналізувати цілі, функції, принципи державного управління;  

 розглянути організаційну та функціональну структуру органів державної 

влади та перспективи її реформування;  

 проаналізувати зміст та призначення державної служби в Україні як 

соціального і правового інституту;  

 визначити роль та механізм інформаційного забезпечення державного 

управління; 

 розглянути просторовий аспект державного управління, сутність 

адміністративно-територіального поділу; 

 ознайомлення із законодавчими та нормативними актами, що визначають 

та регулюють діяльність місцевих органів управління; 
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 розкрити сутність та зміст місцевого самоврядування та його місце в 

державно-управлінських процесах;  

 визначити сучасні тенденції розвитку державного управління, зокрема 

проблеми визначення та оцінювання його ефективності та 

результативності.  

Дисципліна спрямована на формування у студентів таких фахових 

(професійних) програмних компетентностей освітньої програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: 

ЗК-4 Комплексне розв’язання проблем. Здатність до пошуку, опрацювання та 

аналізу інформації з різних джерел, з інформаційних ресурсів, джерел 

(електронних, письмових, архівних та усних) до виконання конкретних 

практичних завдань. 

ЗК-5 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ФК-1 Здатність забезпечувати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, 

організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування 

інформації та знань у будь-яких форматах. Аналітико-синтетична обробка 

документів та інформації, готувати відповідні аналітичні огляди, реферати 

наукових статей і монографій. 

ФК-2   Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, 

класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв. Виконання 

спеціальних функцій, пов’язаних з розробленням і впровадженням 

технологічних процесів обробки, систематизації, комплектування, 

збереження фондів на різних носіях; надання різних інформаційно-

бібліотечних послуг користувачам. 

ФК-3 Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології та 

програмне забезпечення для вирішення завдань спеціальності.  

Застосовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань 

бібліотечно-інформаційної галузі; конкретні методи бібліографування 

документів, анотування та реферування документної інформації, методи 

систематизації, предметизації та координатного індексування документів; 

здатність проводити інформаційний моніторинг на базі ресурсів Інтернет за 

конкретними запитами. 

ФК-5   Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію 

відповідно до чинних стандартів. Знання бібліотечно-інформаційного та 

архівного законодавства, документів державних органів влади і управління; 

статутів інформаційних установ різних типів і видів; уміння забезпечувати 

виконання операцій з перетворення ресурсів у продукцію; можливість на 

основі стандартних методик складати статистичні і інформаційні звіти, 

вести облікову документацію; створювати умови для підвищення культури 

персоналу установи, його безперервної освіти. 

ФК-6 Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами 

інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та 

управління, засобами масової інформації.  

ФК-9 Здатність використовувати і вдосконалювати автоматизовані інформаційно-

пошукові системи, організовувати цифрові архіви, електронні бібліотеки, 

проблемно-тематичні бази та банки даних. Можливість користуватись 

регламентованими джерелами інформації, методами, способами та 



 6 

засобами її обробки й зберігання; знаннями  методики комплектування  та 

використання книготорговельного репертуару, книгорозповсюджуючих 

фірм, інформаційних, видавничих центрів,  а також знання  інформаційно-

бібліографічних видань, у відділах комплектування національних, 

публічних, наукових, спеціальних бібліотек, дитячих, шкільних, архівах. 

ДФК-2 Навички дослідження процесів створення й  функціонування документів, 

вивчення яких передбачене навчальним планом в рамках зазначеної 

спеціалізації, з використанням, у тому числі, відповідних комп’ютерних 

програм та інформаційних технологій. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

За результатами вивчення дисципліни студент має отримати такі програмні 

результати освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а саме: 

 

ПРН-З-1 

Знання аналізу певного обсягу інформації з подальшою можливістю 

синтезувати нові впровадження на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

ПРН-З-2 Знання основ правових та етичних відносин, основ психологічних 

особливостей поведінки людини в єдності її тілесної, духовної та 

соціальної складових. 

 

ПРН-З-5 

Знання міждисциплінарних зв’язків, спроможність з’ясовувати суть 

одного й того ж поняття (процесу, явища) з позицій інформаційних, 

бібліотечних та архівних дисциплін. 

ПРН У-1 Здійснювати дослідження документознавчих проблем, використовуючи 

відповідні наукові методи. 

ПРН-У-6   Здійснювати класифікацію документів за різними ознаками. 

 

ПРН Д-2 

Використовувати методи дисциплін, що вивчаються в рамках 

спеціалізації, яка розвивається на основі теорії інформаційної діяльності 

як одного з нових наукових напрямів сучасності, визначає, що будь-яка 

доцільна діяльність суспільства базується на інформаційному процесі. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання  
 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

 
Кількість годин 
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 Змістовий модуль І.  

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

1.1 Теоретичні засади держаного управління 2 2 2     

1.2 Теоретичні витоки державного управління 4 2  2  2  

1.3 Концепції  державного управління  2 2   2   

1.4 Історія державного управління 2 2   2   

1.5 Функціональні засади державного управління 4 2 2   2  

1.6 Контроль в системі державного управління 4 2  2  2  

1.7 
Стратегічне планування та прогнозування в 

державному управлінні 

10 2   2 8  

 Модульна контрольна робота 2         2 

  
Разом за змістовим модулем 1 30 14 4 4 6 14 2 

 Змістовий модуль ІІ.  

СИСТЕМНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

2.1 Сутність влада та особистого впливу в системі 

державного управління 

4 2 2   2  

2.2 Системність державного управління 4 2  2  2  

2.3 Суб’єкти державного управління 6 2   2 4  

2.4 Адміністративні послуги держави 2 2  2    

2.5 Структура механізму держави.  Парламентаризм у 

державному управлінні 

4 2 2   2  

2.6 Нормативно-правова регуляція державного 

управління 

6 2   2 4  

2.7 Моральне регулювання державного управління 2 2   2   

 Модульна контрольна робота 2         2 

  Разом за змістовим модулем 2 30 14 4 4 6 14 2 

 Змістовий модуль ІІІ.  

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

3.1 Державна служба в системі державного 

менеджменту 

2 2 2     
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3.2 Кадрове забезпечення державного управління  4 2  2  2  

3.3 Комунікації державних службовців з громадськістю 8 2   2 6  

3.4 Громадська думка та її інституційний вплив на 

державне управління 

4 2   2 2  

3.5 Інформаційне забезпечення державного управління 4 2 2   2  

3.6 Державне регулювання доступу до публічної 

інформації в Україні 

2 2   2   

3.7 Електронна модернізація державного управління 4 2  2  2  

  Модульна контрольна робота 2        2 

  Разом за змістовим модулем 3 30 14 4 4 6 14 2 

Змістовий модуль ІV.  

СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

4.1 Просторовий аспект державного управління 2 2 2     

4.2 Державне управління на місцевому рівні: проблеми 

та перспективи 

8 2  2  6  

4.3 Соціальні та соціокультурні засади державного 

регіонального управління 

2 2   2   

4.4 Ефективність та результативність державного 

управління 

6 2 2   4  

4.5 Сучасні тенденції розвитку державного управління 4 2  2  2  

4.6 Технологічне вдосконалення державного управління 2 2   2   

4.7 Проблеми сучасного адміністративно-державного 

менеджмент 

4 2   2 2  

  Модульна контрольна робота 2        2 

 Разом за змістовим модулем 4 30 14 4 4 6 14 2 

 Залік         

  Разом за навчальним планом 120 56 16 16 24 56 8 

 

5.  Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Лекція 1.1 Теоретичні засади держаного управління  (2 год.) 

Сутність управління та його роль у суспільстві. Управлінська діяльність як 

різновид соціальної діяльності. Держава як об’єкт управління. Природа 

державного управління та його специфіка. Методологічні основи теорії 

державного управління. Класичні концепції державного управління 

Сучасні концепції державного управління. 

Сутність та завдання державного управління. Мета державного управління. 

Цільові аспекти державного управління. Класифікації цілей. Дерево цілей. 

Суб’єкти та принципи державного управління. Організаційна структура 

державного управління. Елементи формування організаційної структури. 

Організаційні зв’язки між суб’єктами та об’єктами управління.  
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Історія становлення і розвитку української державності. Історія державного 

управління на українських землях. Становлення державного управління 

незалежної України. 

Семінарське заняття 1. Теоретичні витоки державного управління (2 год.). 

Практичне заняття 1. Концепції  державного управління (2 год.) 

Практичне заняття 2. Історія державного управління (2 год.). 

 

Лекція 1.2 Функціональні засади державного управління (2 год.) 

Основні елементи адміністративної діяльності керівника. Сутність функцій 

в управлінні. Акронім Гулика POSDCORB. Класифікація функцій державного 

управління. Основні функції державного управління. Структура основних 

функцій держави. Командні функції державного управління. Допоміжні функції 

державного управління. Функції державного регулювання економіки 

Аналітична функція державного управління. Основні напрями аналітичного 

супроводу державного управління. 

Планування у державному управлінні. Прогнозування та його використання 

в державному управлінні. Принципи прогнозування. Надійність прогнозів та 

вимоги до їх результатів. 

Організація та координація в державному управлінні 

Контроль як функція державного управління. Принципи контролю в 

державному управлінні. Характеристики та етапи процесу контролю. Види та 

форми контролю у державному управлінні. Адміністративний контроль. 

Фінансовий контроль. Судовий контроль. Контрольні повноваження Президента 

України. Характеристики ефективного контролю. 

Семінарське заняття 2. Контроль в системі державного управління (2 год.). 

Практичне заняття 3. Стратегічне планування та прогнозування в 

державному управлінні (2 год.). 

 

Змістовий модуль ІІ. СИСТЕМНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Лекція 2.1 Сутність влада та особистого впливу в системі державного 

управління  (2 год.) 

Публічність та демократія як основи сучасної організації управління. 

Сутність публічності влади.  Поняття «демократія» та «публічна демократія». 

Прозорість та публічність влади.  Публічна політика. 

Форми влади та впливу. Легітимність влади. Основні форми влади. Модель 

джерел влади К. Хеплса. Ресурси влади. Делегування повноважень як спосіб 

зміцнення влади 

Державне управління як складна система. Системні характеристики 

державного управління. Механізми державного управління. Організаційно-

правові форми виконавчої влади в Україні.  

Структура органів влади. Суб’єкти державного управління. Інститут 

президентства України. Верховна Рада України. Кабінет Міністрів України. 

Центральні органи державної виконавчої влади в Україні. Ознаки 

субординаційних відносин у системі органів виконавчої влади. Ознаки 
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координаційних відносин у системі органів виконавчої влади. Судова система у 

правовому забезпеченні державного управління. Взаємодія в органах публічного 

управління. 

Семінарське заняття 3. Системність державного управління (2 год.). 

Практичне заняття 4.  Суб’єкти державного управління (2 год.). 

Семінарське заняття 4. Адміністративні послуги держави (2 год.). 

 

Лекція 2.2. Структура механізму держави.  Парламентаризм у 

державному управлінні (2 год.) 

Державний апарат: поняття, структура.  Фактори що забезпечують 

функціонування державного апарату. Ознаки державного апарату. Апарат 

держави як структурована категорія. 

Поняття та структура механізму держави. Ознаки механізму держави. 

Структура механізму держави та її елементи. 

Сутність та становлення парламентаризму. Шляхи його формування. Об’єкт 

та предмет парламентаризму. Функції парламентаризму. Співпраця українського 

парламенту з державою. Взаємодія парламенту з державними органами. 

Взаємозалежність між українським парламентом і політичними партіями. 

Взаємодія парламенту з категорією «політичні норми і традиції». Недоліки у 

функціонуванні сучасного українського інституту парламентаризму. 

Перманентна криза. Невисокий рейтинг довіри. Криза представницької 

демократії. Парламентська культура та її базові цінності. 

Нормативно-правова регуляція державного управління. Принцип 

законності в державному управлінні. Конституційні засади державного 

управління. Правова відповідальність посадових осіб державного управління. 

Інституціоналізація морального впливу на державне управління. Культура та 

етика державного управління. Розвиток проблемно-орієнтованих нормативно-

правових баз. 

Практичне заняття 5. Нормативно-правова регуляція державного 

управління (2 год.). 

Практичне заняття 6. Моральне регулювання державного управління 

(2 год.). 

 

 

Змістовий модуль ІІІ. МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Лекція 3.1. Державна служба в системі державного менеджменту 

(2 год.). 

Державна служба: поняття, риси, принципи, види, організація. Сутність 

державної служби. Основні особливості праці службовців. Принципи організації 

державної служби. Функції державної служби. Функції першого рівня. Функції 

другого рівня. Основні завдання державної служби. Види державної служби 

(цивільну (служба в державних органах); мілітаризовану (військова служба, 
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служба в органах внутрішніх справ). Класифікація видів державної служби. 

Принципи організації державної служби. 

Правовий інститут державної служби. Правовий статус державних 

службовців. Поняття «державний службовець». Повноваження державних 

службовців. Категорія персоналу державних установ.  

Специфіка формування кадрової політики в державному управлінні. 

Основні цілі та завдання державної кадрової політики. Стан кадрова ситуація в 

системі державного управління. Проблеми кадрова політики які потребують 

невідкладного розв’язання. Універсальні етапи процесу формування та 

здійснення державної кадрової політики. Кадрова політика у соціогуманітарній 

сфері. Кадрова політика у галузі державного управління. Особливості мотивації 

праці державних службовців. 

Комунікації державних службовців з громадськістю. Сутність комунікації. 

Види управлінської комунікації. Функції комунікації державних службовців з 

громадськістю. Комунікативна діяльність як складова професійної діяльності 

державних службовців. Комунікативна взаємодія громадськості і держави. 

Семінарське заняття 5.  Кадрове забезпечення державного управління 

(2 год.). 

Практичне заняття 7. Комунікації державних службовців з громадськістю 

(2 год.). 

Практичне заняття 8. Громадська думка та її інституційний вплив на 

державне управління (2 год.). 

 

Лекція 3.2. Інформаційне забезпечення державного управління 

(2 год.). 

Інформація та інформаційне суспільство. Характеристика інформаційного 

суспільства. Поняття «інформаційний ресурс». Види інформаційних ресурсів. 

Поняття «інформація». Класифікації інформації. Загальні властивості інформації. 

Інформаційна політика держави в інформаційному суспільстві. Інформаційне 

забезпечення управлінської діяльності. Функції інформаційного забезпечення 

управлінської діяльності. Організаційно-правові заходи щодо використання 

інформаційних технологій в управлінні 

Інформаційне та аналітичне забезпечення державного управління. 

Інформаційно-аналітична робота в державному управлінні. Основні принципи 

інформаційно-аналітичної роботи в державному управлінні. Засоби 

інформаційно-аналітичної роботи. Автоматизовані системи інформаційно-

аналітичної роботи в державному управлінні. 

Державне регулювання доступу до публічної інформації в Україні. 

Міжнародні стандарти забезпечення доступу до інформації (Декларація прав 

людини ООН, Конвенція з прав людини). Порядок здійснення та забезпечення 

права кожного на доступ до інформації України. Закони України «Про 

інформацію», «Про доступ до публічної інформації». 

Громадська думка як показник стану масової свідомості. Теоретичні моделі 

політичних комунікацій. Конструювання соціального оточення. Правовий статус 

участі громадськості в процесі формування державного управління в Україні. 
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Політичні партії та громадські організації як суб’єкти державного управлінні. 

Лідерство у державному управлінні 

Семінарське заняття 6. Державне регулювання доступу до публічної 

інформації в Україні (2 год.). 

Практичне заняття 9. Електронна модернізація державного управління 

(2 год.). 

 

 

Змістовий модуль ІV. СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Лекція 4.1. Просторовий аспект державного управління (2 год.). 

Сутність поняття «простір» у державному управлінні. Складові держави. 

Види простору. Територія, територіальний простір та територіальний устрій 

держави. Поняття  «територія» та «державна територія». Напрями еволюції 

адміністративно-територіальних одиниць. Соціальний аспект територіальної 

організації влади. Політико-адміністративний аспект.. 

Державне регіональне управління: сутність, об’єкт та суб’єкт. Мета 

державного регіонально управління. Цілі державного регіонального 

управління. Функції регіонального управління. 

Регіональна політика та державне регулювання регіонального розвитку. 
Мета та завдання державної регіональної політики. Господарство регіону. 

Економіка регіону. Економічна самостійність регіону.  

Регіон як соціальний інститут та територіальна спільнота. Децентралізація 

та регіоналізація. Регіональна громада. Ментальна складова. Функції регіону як 

соціального інституту.  

Регіональна ідентифікація та соціалізація: сутність та якості. Зональна 

ідентифікація. Соціогеографічний аспект регіональної ідентифікації. Типологія 

жителів за характером регіональної ідентифікації. Регіональна соціалізація. Мета 

регіональної соціалізації. Типи регіональної громадської культури. Поняття 

«регіональна громадянськість». 

Семінарське заняття 7. Державне управління на місцевому рівні: 

проблеми та перспективи (2 год.). 

Практичне заняття 10.  Соціальні та соціокультурні засади державного 

регіонального управління (2 год.). 

 

Лекція 4.2. Ефективність та результативність державного управління 

(2 год.). 

Концепції економічності, ефективності і результативності управління. 

Поняття економічності, ефективності і результативності у процесі управління. 

Проблеми оцінки ефективності. Проблеми оцінки результативності 

Результативність і мета проведення аудиту і оцінювання управлінської діяльності. 

Практичне використання ефективності, економічності та результативності у 

державному управлінні. 

Роль аудиту управлінської (адміністративної) діяльності у сприянні 

ефективності та результативність державного управління. Поняття та принципи 
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організації аудиту адміністративної діяльності, мета його проведення. Основні 

завдання аудиту управлінської (адміністративної) діяльності. Причини 

проведення АУД.   

Концептуальний підхід до оцінювання ефективності методів і результатів 

керівництва організацією (уствновою). Базові елементи організації відповідно до 

системної концепції організаційної ефективності. Поняття «організаційна 

ефективність» та «ефективність управління». Схема концептуального підходу до 

оцінювання ефективності методів і результатів управління. Підходи до оцінки 

організаційної ефективності та ролі керівника в організаційній ефективності. 

Теоретичне обґрунтування оцінювання політик, програм і планів у 

дердавному управлінні. Моніторинг в системі оцінювання програм і політик.  

Оцінювання в циклі державної політики: ролі, функції, засоби, методи. 

Порівняння цілей, об’єкта, суб’єктів аналізу політики та оцінювання Функції 

процесу оцінювання. Загальні способи проведення оцінювання. Традиційні 

методи оцінювання. Види оцінювання проекту, політики або програми. Етапи 

процесу оцінювання. 

Технологічне вдосконалення державного управління. Різновиди державно-

управлінських технологій та їх сутність. Контролінг у державному управлінні. 

Управління ризиками. Управління якістю продукції в державі. Моніторинг як 

технологія державного управління. Оцінювання ефективності державного 

управління. 

Семінарське заняття 8. Сучасні тенденції розвитку державного управління 

(2 год.). 

Практичне заняття 11. Технологічне вдосконалення державного 

управління (2 год.). 

Практичне заняття 12. Проблеми сучасного адміністративно-державного 

менеджмент (2 год.).  
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6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування на практичному 

занятті 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

Робота на семінарському занятті  10 2 20 2 20 2 20 2 20 

Робота на практичному занятті 10 3 30 3 30 3 30 3 30 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

         

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 7 35 6 30 7 35 7 35 

Виконання модульної роботи  25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ          

Разом   117  112  117  117 

Максимальна кількість балів 463         

                                                  Залік           

 

Розрахунок коефіцієнта 

Розрахунок: 463 : 100 = 4,6 

Студент набрав: 415 балів 

Оцінка: 415 : 4,6 = 90 балів  

 
Вид діяльності студента Максимальна 

кількість балів 

Кількість одиниць 

до розрахунку 
Всього  

Відвідування лекцій 1 8 8 

Відвідування семінарських занять 1 8 8 

Відвідування на практичному занятті 1 12 12 

Робота на семінарському занятті  10 10 80 

Робота на практичному занятті 10 10 120 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 27 135 

Виконання модульної роботи  25 4 100 

Максимальна кількість балів 463   
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Змістовий модуль І. 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1.1. Методологічні основи теорії адміністративно-державного управління 

Визначити та охарактеризувати групи методів адміністративно-державного 

управління. Результати подати у таблиці. – 2 год. 

Таблиця 
Група методів Метод Характеристика 

   

  

 

1.2. Розкрити взаємозв’язок ефективності контролю з якістю та повнотою 

його інформаційно-аналітичного забезпечення. – 2 год. 

1.3. Розкрити проблеми і тенденції розвитку державно-управлінської 

аналітики.  Визначити основні напрями аналітичного супроводу державного 

управління. . – 2 год. 

1.4. Розкрити сутність стратегії в управлінні. Визначити фактори, що 

вливають на вибір стратегії.  Визначити та охарактеризувати види стратегії. 

Результати подати у таблиці. – 2 год. 

Таблиця  
Класифікаційна ознака Види стратегій 

  

 

1.5. Розкрити сутність та особливості планування в державному управлінні. 

Охарактеризувати особливості стратегічного планування. З урахуванням: мети та 

цілей, аналізу середовища та сильних і слабких сторін організації (установи) 

скласти модель процесу планування. – 2 год. 

1.6. Назвати та охарактеризувати стадії стратегічного планування 

регіонального розвитку. – 2 год. 

1.7. Назвати та охарактеризувати такі основні типи прогнозів у державному 

управлінні. Визначити засоби розробки прогнозів. – 2 год. 

 

Змістовий модуль ІІ. 

СИСТЕМНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

2.1. Розкрити організаційні засади утворення державно-управлінської 

системи. Визначити вихідні елементи організації діяльності державних 

організацій  

Організаційні функції управління державними установами і організаціями та 

шляхи їх реалізації. – 2 год. 

2.2. Розкрити систему органів виконавчої влади та визначити її рівні. Скласти 

Ієрархічну схему  рівнів органів виконавчої влади. – 2 год. 
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2.3. Розкрити класифікацію управлінських відносин у системі органів 

виконавчої влади залежно від організаційно-правового рівня. – 2 год. 

2.4. Розкрити класифікацію управлінських відносин у системі органів 

виконавчої влади залежно від способу досягнення кінцевого результату. – 2 год. 

2.5 Підготувати доповідь у формі презентації та тему «Лідерство у 

державному управлінні» – 2 год. 

2.6. Розвиток Розкрити сутність та призначення проблемно-орієнтованих 

нормативно-правових баз. Використовуючи Інтернет-ресурс розглянути 3 

проблемно-орієнтованих нормативно-правових бази та охарактеризувати їх 

структуру і зміст.  Результати подати у таблиці. – 4 год. 

Таблиця  
База даних/ Орган Характеристика  

  

 

Змістовий модуль ІІІ. 

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

3.1 Проаналізувати стан кадрової ситуації у системі державного управління. 

Визначити проблеми, які нині існують і потребують розв’язання. – 2 год. 

3.2. Підготувати презентацію на тему: «Політичні партії та громадські 

організації як суб’єкти державного управлінні». – 2 год.  

3.3.Розкрити сутність процесу комунікації у державному управлінні (типи 

комунікацій)  

3.4. Охарактеризувати комунікативну політику держави. Визначити 

залежність влади і впливу від комунікативної політики. – 2 год.   

3.5. Визначити завдання щодо формування відповідної культури спілкування 

між державними службовцями та громадськістю. – 2 год.   

3.6. Підготувати презентацію на тему: «Громадська думка як показник стану 

масової свідомості». – 2 год.   

3.7. Визначити сутність «демократії співучасті» та засоби її реалізації  

(механізми комунікативної взаємодії). – 2 год.   

 

Змістовий модуль ІV. 

СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

4.1. Розкрити основні історичні аспекти виникнення місцевого 

самоврядування в Україні. – 2 год. 

4.2. Розкрити повноваження органів місцевого самоврядування. – 2 год. 

4.3. Розкрити суть правової автономії органу місцевого самоврядування, суть 

організаційної автономії та суть фінансової автономії.  – 2 год. 

4.4. Підготувати презентацію на тему: «Моніторинг в системі оцінювання 

програм і політик». – 2 год. 

4.5. Охарактеризувати види оцінювання проекту, політики або програми в 

державному управлінні. Розкрити етапи процесу оцінювання. – 2 год. 
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4.6. Визначити критерії оцінювання дисципліни та професійної 

компетентності керівників органів державного управління. Результати подати в 

таблиці. – 2 год. 

Таблиця  
Критерій оцінювання Характеристика  

  

 

4.7. Розкрити зміст управління інноваційною діяльністю в системі 

державного управління. Визначити сучасні організаційні форми з упровадження 

інновацій. – 2 год. 

 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

  

Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного 

змістового модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній 

викладачем у робочій програмі. Кількість модульних контрольних робіт з 

навчальної дисципліни – 4, виконання кожної роботи є обов’язковим.  

 

ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Змістовий модуль І.КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

1. Сутність та завдання державного управління 

2. Цільові аспекти державного управління 

3. Суб’єкти та принципи державного управління 

4. Організаційна структура державного управління 

5. Управлінська діяльність як різновид соціальної діяльності. 

6. Методологічні основи теорії державного управління 

7. Історія становлення і розвитку української державності 

8. Державне управління в традиційному суспільстві. 

9. Державне управління в Україні  початку ХХ ст. 

10. Становлення державного управління незалежної України 

11. Класифікація функцій державного управління 

12. Аналітична функція державного управління 

13. Проблеми і тенденції розвитку державно-управлінської аналітики  

14. Основні напрями аналітичного супроводу державного управління 

15. Організація та координація в державному управлінні 

16. Принципи контролю в державному управлінні 

17. Характеристики та етапи процесу контролю 

18. Види та форми контролю у державному управлінні. 

19. Адміністративний контроль 

20. Фінансовий контроль 



 18 

21. Судовий контроль 

22. Характеристики ефективного контролю 

23. Стратегічне державне управління 

24. Система планування в державному управлінні 

25. Особливістю виконання функції планування у державному управлінні 

26. Стратегічний план розвитку у державному управлінні 

27. Механізм розробки та реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку 

регіону. 

28. Прогнозування та його використання у державному управлінні 

29. Принципи прогнозування у державному управлінні 

30. Надійність прогнозів та вимоги до їх результатів 

 

 

Змістовий модуль ІІ. СИСТЕМНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1. Публічність та демократія як основи сучасної організації управління 

2. Форми влади та впливу 

3. Модель джерел влади К. Хеплса 

4. Делегування повноважень як спосіб зміцнення влади 

5. Організаційно-правові форми виконавчої влади в Україні.  

6. Державний апарат: поняття, структура, ознаки. 

7. Поняття та структура механізму держави 

8. Системні характеристики державного управління  

9. Суб’єкти державного управління 

10. Взаємодія в органах публічного управління 

11. Роль Інституту президентства України 

12. Верховна Рада України: роль і призначення 

13. Кабінет Міністрів України: роль, призначення, структура. 

14. Судова система у правовому забезпеченні державного управління 

15. Поняття публічних і адміністративних послуг 

16. Соціально-економічна сутність адміністративних послуг 

17. Класифікація публічних послуг 

18. Законодавче врегулювання порядку і стандартів надання адміністративних 

послуг 

19. Критерії оцінки якості надання адміністративних послуг 

20. Сутність та становлення парламентаризму 

21. Функції парламентаризму  

22. Співпраця українського парламенту з державою  

23. Парламентська культура та її базові цінності 

24. Принцип законності в державному управлінні 

25. Характеристика нормативно-правової системи державного управління 

26. Основні напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

державного управління 

27. Правова відповідальність посадових осіб державного управління 

28. Інституціоналізація морального впливу на державне управління 
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29. Культура та етика державного управління 

30. Розвиток проблемно-орієнтованих нормативно-правових баз 

 

Змістовий модуль ІІІ. МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1. Державна служба: сутністно-функціональний аспект. 

2. Принципи організації державної служби. 

3. Специфіка формування кадрової політики в державно-адміністративному 

управлінні 

4. Сутність кадрового забезпечення органів влади 

5. Кадрова політика у сфері державного управління 

6. Основні цілі та завдання державної кадрової політики  

7. Стан кадрова ситуація в системі державного управління 

8. Проблеми кадрова політики які потребують невідкладного розв’язання  

9. Універсальні етапи процесу формування та здійснення державної кадрової 

політики 

10. Кадрова політика в соціогуманітарній сфері 

11. Кадрова політика в галузі державного управління 

12. Сутність комунікації державних службовців з громадськістю 

13. Види управлінської комунікації в галузі державного управління 

14. Функції комунікації державних службовців з громадськістю  

15. Комунікативна взаємодія громадськості і держави   

16. Проблеми формування відповідної культури спілкування громадськості і 

держави   

17. Громадська думка як показник стану масової свідомості 

18. Теоретичні моделі політичних комунікацій  

19. Правовий статус участі громадськості у процесі формування державного 

управління в Україні. 

20. Політичні партії та громадські організації як суб’єкти державного управління 

21. Лідерство у державному управлінні 

22. Міжнародні стандарти забезпечення доступу до інформації (Декларації прав 

людини ООН, Конвенцію з прав людини) 

23. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації 

України 

24. Інформаційне та аналітичне забезпечення державного управління 

25. Інформаційно-аналітична робота в державному управлінні  

26. Автоматизовані системи інформаційно-аналітичної роботи в державному 

управлінні 

27. Державна політика у сфері електронного врядування 

28. Технології е-управління на регіональному та місцевому рівнях 

29. Електронний документообіг та захист інформації 

30. Електронна демократія та соціальні мережі 
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Змістовий модуль ІV. СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

1. Сутність поняття «простір» у державному управлінні 

2. Територія, територіальний простір та територіальний устрій держави 

3. Державне регіональне управління: сутність, об’єкт, предмет, мета, цілі, 

функції 

4. Регіональна політика та державне регулювання регіонального розвитку  

5. Регіон як соціальний інститут та територіальна спільнота. 

6. Регіональна ідентифікація та соціалізація: сутність та якості. 

7. Правова основа місцевого самоврядування. Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

8. Повноваження органів місцевого самоврядування.  

9. Вибори в органах місцевого самоврядування.  

10. Особливості місцевого самоврядування на рівні області, району, міст Києва та 

Севастополя. Місцеві державні адміністрації 

11. Особливості самоврядування АР Крим. 

12. Концепції економічності, ефективності і результативності управління. 

13. Роль аудиту управлінської діяльності у сприянні ефективності та 

результативність державного управління 

14. Концептуальний підхід до оцінювання ефективності методів і результатів 

керівництва організацією. 

15. Оцінювання в циклі державної політики: ролі, функції, засоби, методи. 

16. Види оцінювання проекту, політики або програми.  

17. Етапи процесу оцінювання результатів адміністративної діяльності 

18. Різновиди державно-управлінських технологій та їх сутність 

19. Контролінг у державному управлінні 

20. Управління якістю продукції в державі 

21. Моніторинг як технологія державного управління 

22. Гуманізація системи державного управління 

23. Забезпечення відкритості в діяльності органів державної влади 

24. Взаємодія держави та громадянського суспільства 

25. Формування державно-приватного партнерства 

26. Вплив «третього сектору» на функціонування системи державного 

управління 

27. Принципи загального управління якістю в державному секторі 

28. Перешкоди в удосконаленні діяльності державної адміністрації 

29. Причини повільного підвищення якості послуг у державному секторі 

30. Управління інноваційною діяльністю 
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6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 

Форма проведення: залік 

Критерії оцінювання: 

За загальним показником суми балів зароблених студентом протягом 

семестру поділеної на коефіцієнт - 4,6.  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань до заліку. 

 

1. Сутність управління та його роль у суспільстві 

2. Держава як об’єкт управління 

3. Природа державного управління та його специфіка  

4. Класичні концепції державного управління 

5. Сучасні концепції державного управління 

6. Історія державного управління на українських землях. 

7. Державне управління в постмодерному суспільстві 

8. Поняття та структура механізму держави 

9. Функції державного регулювання економіки. 

10. Основні функції державного управління  

11. Стратегічне державне управління 

12. Аналітична функція державного управління 

13. Характеристики та етапи процесу контролю 

14. Види та форми контролю у державному управлінні. 

15. Державне управління як складна система  

16. Роль Інституту президентства України 

17. Верховна Рада України: роль і призначення 

18. Кабінет Міністрів України: роль, призначення, структура. 

19. Судова система у правовому забезпеченні державного управління 

20. Центральні органи державної виконавчої влади в Україні 

21. Класифікація публічних послуг 

22. Конституційні засади надання адміністративних послуг в Україні 

23. Сутність та становлення парламентаризму 

24. Недоліки у функціонуванні сучасного українського інституту 

парламентаризму  

25. Парламентська культура та її базові цінності 

26. Планування нормотворчої діяльності 

27. Правова відповідальність посадових осіб державного управління 

28. Конституційні засади державного управління 

29. Культура та етика державного управління 

30. Публічність та демократія як основи сучасної організації управління 

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

32. Правовий статус державних службовців 

33. Мета та функції кадрового забезпечення органів влади 

34. Категорія персоналу державних установ.  

35. Особливості мотивації праці державних службовців. 
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36. Універсальні етапи процесу формування та здійснення державної кадрової 

політики 

37. Основні принципи інформаційно-аналітичної роботи у державному 

управлінні 

38. Засоби інформаційно-аналітичної роботи у державному управлінні 

39. Конструювання соціального оточення 

40. Комунікативна діяльність як складова професійної діяльності державних 

службовців  

41. Функції комунікації державних службовців з громадськістю  

42. Історія права на доступ до інформації 

43. Інформація та інформаційне суспільство 

44. Концептуально-правові засади електронного урядування в Україні 

45. Надання адміністративних послуг в умовах електронного урядування 

46. Автоматизовані системи інформаційно-аналітичної роботи в державному 

управлінні 

47. Територія, територіальний простір та територіальний устрій держави 

48. Регіон як соціальний інститут та територіальна спільнота. 

49. Регіональна ідентифікація та соціалізація: сутність та якості  

50. Суб’єкти управління місцевим розвитком.  

51. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. 

52. Сутність та мета проведення аудиту і оцінювання управлінської діяльності 

53. Особливості місцевого самоврядування на рівні області, району, міст Києва 

та Севастополя. Місцеві державні адміністрації 

54. Оцінювання ефективності державного управління 

55. Теоретичне обґрунтування оцінювання політик, програм і планів у 

державному управлінні.  

56. Моніторинг в системі оцінювання програм і політик.  

57. Різновиди державно-управлінських технологій та їх сутність 

58. Управління ризиками як напрям державного управління 

59. Формування державно-приватного партнерства 

60. Сучасні організаційні форми з упровадження інновацій 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Оцінка за шкалою ЕСТS Кількість балів 

Відмінно А 100-90 

Дуже добре 

Добре 

В 

С 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

D 

Е 

69-74 

75-81 

Незадовільно FХ/F 0-59 
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Державне управління» 
 

Разом: 120 год., з них:  

16 год. – лекційних,  

16 год. – семінарських занять,  

24 год. – практичних занять, 

8 год. – модульні контрольні роботи,  

56 год. – самостійна робота.  

 

Тиждень I II ІІІ ІV 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва модуля 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
СИСТЕМНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Кількість балів за 

модуль 
74 б. 74 б. 

Лекції відвідування - 2 б. відвідування - 2 б. 

Теми лекцій 

Теоретичні засади 

держаного управління – 1 

б.  

Функціональні засади 

державного управління – 

1 б.  

Сутність влада та 

особистого впливу в системі 

державного управління – 1 

б.  

Структура механізму 

держави.  Парламентаризм 

у державному управлінні – 

1 б.  

Семінарські 

заняття 

Теоретичні витоки 

державного управління - 

1+10 б. 

Контроль в системі 

державного управління - 

1+10 б. 

Системність державного 

управління - 1+10 б. 

Адміністративні послуги 

держави - 1+10 б. 

Практичні заняття 

Концепції  

державного 

управління  

1+10 б. 

 

Історія 

державного 

управління  

1+10 б. 

Стратегічне 

планування та 

прогнозування в 

державному 

управлінні  1+10 б. 

Суб’єкти 

державного 

управління  

1+10 б. 

 

Нормативно-

правова регуляція 

державного 

управління 1+10 б. 

Моральне 

регулювання 

державного 

управління - 1+10б. 

Самостійна робота 5х7=35 б. 5х6=30 б. 

Види поточного 

контролю 
Модульна контрольна робота 1 – 25 б. Модульна контрольна робота 2 – 25 б. 
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Тиждень VІ VІ VІІ VІІІ 

Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІІІ 

Назва модуля 
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Кількість балів за 

модуль 
74 б. 74 б. 

Лекції відвідування - 2 б. відвідування - 2 б. 

Теми лекцій 

Державна служба в 

системі державного 

менеджменту – 1 б. 

Інформаційне забезпечення 

державного управління – 1 б. 

Просторовий аспект 

державного управління – 

1 б. 

 

Ефективність та 

результативність 

державного управління – 1 б. 

Семінарські 

заняття 

Кадрове забезпечення 

державного управління – 

1+10 б. 

Електронна модернізація 

державного управління – 

1+10 б. 

Державне управління на 

місцевому рівні: проблеми 

та перспективи – 1+10 б. 

 

Сучасні тенденції розвитку 

державного управління – 

1+10 б. 

Практичні заняття 

Комунікації 

державних 

службовців з 

громадськістю 

– 1+10 б. 

Громадська думка 

та її інституційний 

вплив на державне 

управління – 1+10 

б. 

Державне 

регулювання 

доступу до 

публічної 

інформації в 

Україні – 1+10 б. 

Соціальні та 

соціокультурні 

засади державного 

регіонального 

управління – 1+10 

б. 

Технологічне 

вдосконалення 

державного 

управління – 

1+10 б. 

Проблеми 

сучасного 

адміністративно-

державного 

менеджмент – 

1+10 б. 

Самостійна робота 5х7=35 б. 5х7=35 б. 

Види поточного 

контролю 
Модульна контрольна робота 3 – 25 б. Модульна контрольна робота 4 – 25 б. 
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