
  



 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Організаційно-правові засади державного управління» 

Курс 2 2 

Семестр 3 3 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 50 4 

Модульний контроль - - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 70 116 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

2. Статус дисципліни: обов'язкова  

3. Мета та завдання навчальної дисципліни. Сприяння якнайглибшому 

засвоєнню студентами знань з дисципліни «Організаційно-правові засади державного 

управління», ознайомлення їх з основними поняттями дисципліни, поглиблене вивчення 

теоретичних засад і практичних  механізмів організації державного управління  в 

Україні. Завдання: є засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 

систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань 

та наукових робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета, 

вивчення особливостей організації державного управління в Україні. 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної 

галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність планувати та управляти часом.  

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  



Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.  

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.  

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування.  
 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Особливості розвитку муніципальної соціально-

економічної політики в Україні 

Теоретичні основи державного 

управління. Періоди розвитку 

науки управління. 

7 2 1    4 

 

Системні характеристики 

державного управління 

7 2 1    4 

 

Структурно-функціональне 

забезпечення системи державного 

управління. Проектування 

організаційної структури 

організації. 

7 2 1    4 

 

Модульний контроль   

Разом 21 6 3 - - - 12 

Змістовий модуль 2. Організаційно-правові засади забезпечення роботи 

органів державного управління 

 Президент України, Верховна 

Рада України та Суди в системі 

державного управління 

7 2 1    4 

 



Кабінет Міністрів України як 

вищий орган виконавчої влади 

7 2 1    4 

 

 Центральні органи виконавчої 

влади в системі державного 

управління 

7 2 1    4 

 

Місцеві державні адміністрації 

України: організаційно-

функціональна характеристика 

7 2 1    4 

 

Апарат, що забезпечує діяльність 

місцевих органів виконавчої 

влади 

7 2 1    4 

 

Бюрократія та бюрократизм у 

державному управлінні 

7 2 1    4 

 

Управлінські рішення 7 2 1    4 

 

Свобода та відповідальність в 

державному управлінні 

7 2 1    4 

 

Правове регулювання державного 

управління 

7 2 1    4 

 

Законність в державному 

управлінні 

7 2 1    4 

 

Громадянин в державному 

управлінні 

7 2 1    4 

 

Організаційно-правові засади 

державного управління в сфері 

національної безпеки 

7 2 1    4 

 

Модульний контроль   

Разом 84 24 12    48 

Змістовий модуль 3. Організаційно-правові засади державного 

управління в зарубіжних країнах 

Типологія систем державного 

управління в зарубіжних країнах 

7 2 1    5 

 

Найвищі органи державної влади 

і управління зарубіжних країн 

7 2     5 

 

Модульний контроль   

Разом 15 4 1    10 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 34 16 - - - 70 

 

 

Тематичний план для заочна форми навчання 
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Змістовий модуль 1. Особливості розвитку муніципальної соціально-

економічної політики в Україні 

Теоретичні основи державного 

управління. Періоди розвитку 

науки управління. 

8 1     7 

Системні характеристики 

державного управління 

8 1     7 

Структурно-функціональне 

забезпечення системи державного 

управління. Проектування 

організаційної структури 

організації. 

8 1     7 

Модульний контроль   

Разом 24 3     21 

Змістовий модуль 2. Організаційно-правові засади забезпечення роботи 

органів державного управління 

 Президент України, Верховна 

Рада України та Суди в системі 

державного управління 

8 1     7 

Кабінет Міністрів України як 

вищий орган виконавчої влади 

7      7 

 Центральні органи виконавчої 

влади в системі державного 

управління 

7      7 

Місцеві державні адміністрації 

України: організаційно-

функціональна характеристика 

7      7 

Апарат, що забезпечує діяльність 

місцевих органів виконавчої 

влади 

7      7 

Бюрократія та бюрократизм у 

державному управлінні 

7      7 

Управлінські рішення 7      7 

Свобода та відповідальність в 

державному управлінні 

7      7 



Правове регулювання державного 

управління 

7      7 

Законність в державному 

управлінні 

7      7 

Громадянин в державному 

управлінні 

7      7 

Організаційно-правові засади 

державного управління в сфері 

національної безпеки 

7      7 

Модульний контроль   

Разом 85 1     84 

Змістовий модуль 3. Організаційно-правові засади державного 

управління в зарубіжних країнах 

Типологія систем державного 

управління в зарубіжних країнах 

6      6 

Найвищі органи державної влади 

і управління зарубіжних країн 

7      7 

Модульний контроль   

Разом       11 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 4 16 - - - 116 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади організації 

державного управління 

  Тема 1. Теоретичні основи державного управління. Періоди розвитку 

науки управління. 

3. Сутність державного управління.  

4. Система державного управління.  

5. Періоди розвитку теорії та практики державного управління.  

6. Школи наукового управління.  

7. Основні надбання адміністративної школи та школи наукового управління. 

8.  Поведінковий період в науці управління.  

9. Кількісна школа.  

10. Пошук інтегрованих підходів до управління.  

 Література [1; 4-7; 10; 14]  

 Тема 2. Системні характеристики державного управління 

1. Розвиток системних поглядів.  

2. Системний підхід до розгляду об'єктів.  

3. Системний аналіз та системний синтез.  

4. Визначення системи та основних понять системного підходу.  

5. Соціальні системи.  



6. Принципи самоорганізації соціальних систем.  

7. Системна методологія як актуальна методологія вивчення державного 

управління в перехідний період. 

  Література [1; 4-7; 10; 25]     

 

  Тема 3. Структурно-функціональне забезпечення системи державного 

управління. Проектування організаційної структури організації. 

1. Використання теорії організацій в державному управлінні.  

2. Поняття організаційної структури державного управління.  

3. Організаційні відносини та організаційні структури в державному управлінні. 

4. Типові структури системи державного управління на центральному та 

місцевому рівнях управління.  

5. Проблеми управління процесом організаційного розвитку системи 

державного управління.  

6. Етапи розробки організаційної структури.  

7. Моделі побудови та вдосконалення організацій.  

Література [1; 4-7; 10; 14]   

 

  Змістовий модуль 2. Організаційно-правові засади забезпечення роботи 

органів державного управління 

   Тема 4. Президент України, Верховна Рада України та Суди в системі 

державного управління 

1. Президент України та Верховна Рада України як суб'єкти формування 

державної політики.  

2. Взаємодія глави держави, парламенту та уряду в Україні.  

3. Основні функції Президента України. Повноваження Президента України з 

формування органів державного управління.  

4. Контроль Президента України за діяльністю органів виконавчої влади.  

5. Верховна Рада України, її структура та функції.  

6. Вплив Верховної Ради України на діяльність органів виконавчої влади. 

7.  Контрольні функції судів щодо органів виконавчої влади.  

8. Прокуратура в системі державного управління. 

Література [4; 5; 7-8; 20-22; 24] 

 

 Тема 5. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади 

1. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади.  

2. Організаційна характеристика уряду України.  

3. Розподіл повноважень в Кабінеті Міністрів України.  

4. Регламент Кабінету Міністрів України.   

5. Нормативно-правові акти уряду та процедури їх прийняття.  

6. Порядок формування Кабінету Міністрів України.   

7. Функції Кабінету Міністрів України та його структура.  

8. Відповідальність Кабінету Міністрів України.  

9. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  



10. Взаємодія Кабінету Міністрів України з Центральними органами виконавчої 

влади та місцевими державними адміністраціями.  

  Література [2-8; 18-20; 22]       

 Тема 6. Місцеві державні адміністрації України: організаційно-

функціональна характеристика 

1. Історія створення місцевих державних адміністрацій в Україні.  

2. Структура місцевих державних адміністрацій.  

3. Повноваження місцевих державних адміністрацій.  

4. Правова основа діяльності місцевих державних адміністрацій.  

5. Права та відповідальність місцевих державних адміністрацій.  

6. Організаційні форми діяльності та нормативні акти місцевих державних 

адміністрацій.   

 Література [2-9; 18-20; 22] 

 

 Тема 7. Бюрократія та бюрократизм у державному управлінні 

1. Поняття та сутність бюрократії.  

2. Сутність бюрократизму.  

3. Проблема подолання бюрократизму в державному управлінні.  

4. Сучасні підходи до бюрократії.  

5. Вплив бюрократії на ефективність державної організації.  

6. Шляхи подолання бюрократизму державного апарату в перехідний період. 

7. Державна служба в Україні. Права та обов'язки державного службовця.  

Література [2; 4-9; 15; 17; 20] 

 

 Тема 8. Свобода та відповідальність в державному управлінні 

1. Сутність понять свобода та відповідальність.  

2. Свобода в державному управлінні.  

3. Відповідальність в державному управлінні.  

4. Умови створення відповідальності в державному управлінні.  

5. Види відповідальності в державному управлінні. 

Література [3-8; 15-17] 

 

 Тема 9. Законність в державному управлінні 

1. Поняття законності.  

2. Особливості законності в державному управлінні.  

3. Забезпечення законності в державному управлінні. 

4. Методи забезпечення законності в державному управлінні.  

5. Формування дисципліни в державному управлінні. 

Література [4-9; 11; 12; 14] 

 

 Тема 10. Організаційно-правові засади державного управління в сфері 

національної безпеки 

1. Правові основи та принципи державної політики національної безпеки.  

2. Правові засади, суб'єкти та механізми боротьби з корупцією в Україні.  



3. Правові основи стратегічного планування забезпечення національної безпеки. 

4. Стратегія національної безпеки та військова доктрина в Україні.  

5. Стратегія воєнної безпеки. 

6. Державна програма розвитку озброєння та військової техніки.  

7. Державна програма реформування та розвитку оборонно-промислового 

комплексу. 

Література [4-7; 13; 23] 

 

 Змістовий модуль 3. Організаційно-правові засади державного управління 

в зарубіжних країнах 

 Тема 11. Найвищі органи державної влади і управління зарубіжних країн 

1. Порядок формування і структура парламенту в зарубіжних країнах.  

2. Керівні органи однопалатних (двопалатних) парламентів зарубіжних країн. 

3.  Компетенція та порядок роботи парламенту.  

4. Процедури парламенту. Правовий статус парламенту.  

5. Загальне та особливе в правовому статусі глав держав зарубіжних країн. 

6. Форми глави держави. Монарх. Президент.  

7. Уряд. Способи утворення урядів.  

8. Види та структура урядів. Прем'єр-міністр.  

9. Допоміжний апарат уряду.  

10. Відповідальність уряду. 

 Література [4-7] 

 

V. Плани семінарських занять 

  Змістовий модуль 2. Організаційно-правові засади забезпечення роботи 

органів державного управління 

 Тема 1. Центральні органи виконавчої влади в системі державного 

управління 

1. Центральні органи виконавчої влади: структура, функції, механізми 

функціонування.  

2. Класифікація Центральних органів виконавчої влади.  

3. Порядок формування Центральних органів виконавчої влади.  

4. Територіальні органи  Центральних органів виконавчої влади.   

5. Центральні органи виконавчої влади як проміжна ланка між вищими та 

місцевими органами виконавчої влади.  

6. Акти  Центральних органів виконавчої влади.     

Література [2-8; 18-20; 22]  

 

 Тема 2. Апарат, що забезпечує діяльність органів виконавчої влади 

1. Апарат, що забезпечує діяльність органів виконавчої влади.  

2. Допоміжні органи при Президентові України.  

3. Допоміжні органи при Верховній Раді України.  

4. Допоміжні органи при Центральних органах виконавчої влади та місцевих 

адміністраціях. Їх структура та функції.   



Література [2-9; 16; 18-20; 24; 26] 

 

 Тема 3. Управлінські рішення 

1. Рішення як діалектична категорія.  

2. Управлінське рішення як продукт управлінської праці.  

3. Принципи прийняття управлінських рішень.  

4. Класифікація управлінських рішень.  

5. Фактори, що впливають на якість управлінських рішень.  

6. Роль керівника в процесі прийняття управлінських рішень.  

7. Організація процесу розробки прийняття управлінських рішень.  

Література [2; 4-8; 15; 17] 

 

 Тема 4. Правове регулювання державного управління 

1. Сутність правового регулювання.  

2. Предмет і метод правового регулювання державного управління.  

3. Аспекти правового регулювання державного управління.  

4. Форми правового регулювання державного управління.  

5. Структура правового регулювання державного управління. 

Література [4-9; 11; 12; 14] 

 

 Тема 5. Громадянин в державному управлінні 

1. Сутність та елементи правового статусу громадянина в державному управлінні. 

2. Права людини та права громадянина в Україні.  

3. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

4. Особисті (цивільні) права і свободи людини в Україні.  

5. Правові засади взаємодії держави з об'єднаннями громадян. 

   Література [4-9; 11; 12; 14; 24] 

  

 Змістовий модуль 3. Організаційно-правові засади державного управління 

в зарубіжних країнах 

 Тема 6. Типологія систем державного управління в зарубіжних країнах 

1. Форми правління сучасних держав.  

2. Республіка. Монархія.  

3. Форми державного устрою. Унітарна та федеративна держави.  

4. Президентський, парламентський та біцефальний тип державного управління.  

5. Форми державного (політичного) режиму в зарубіжних країнах. 

 Література [4-7] 

 

 

 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 



Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 

Відвідування семінарських 

занять 

1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 43 - 98 

Максимальна кількість балів:  171 

171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = 

загальна кількість балів. 

- 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

1. Розкрийте сутність державного управління. 

2. Назвіть головні ознаки державного управління. 

3. Охарактеризуйте періоди розвитку теорії та практики управління. 

4. Проаналізуйте основні характеристики адміністративної школи управління. 

5. Охарактеризуйте властивості “ідеальної демократії” за М. Вебером. 

6. Які основні характеристики класифікації потреб за А. Маслоу? 

7. Вкажіть основні принципи системного підходу. 

8. Які основні характеристики системи державного управління? 

9. Які основні сфери використання системного аналізу в державному управлінні? 

10. Визначте основні ознаки підсистеми державних органів у системі державного 

управління. 

11. У чому полягають особливості використання соціальних систем? 

12. Назвіть основні причини необхідності використання теорії організації в 

державному управлінні. 

13. Чим відрізняється функціональна структура державного управління від 



організаційної? 

14. У чому полягають принципи ефективності організації? 

15. Охарактеризуйте функції державного управління. 

16. Дайте характеристику основним ознакам державного органу. 

17. Назвіть основні моделі побудови та реорганізації організацій. 

18.  У чому полягає Конституційний механізм організації влади в Україні? 

19.  Охарактеризуйте інститут Президента України. 

20.  У чому полягають основні повноваження Президента України? 

21.  Охарактеризуйте зміст прав та обов'язків Народного депутата України. 

22.  У чому полягають основні характеристики судової системи України? 

23.  Вкажіть основні повноваження Конституційного суду України. 

24.  Назвіть головні функції Вищої ради юстиції. 

25.  Охарактеризуйте Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої 

влади. 

26.  Дайте характеристику загальній організаційній структурі виконавчої влади в 

Україні. 

27.  Проаналізуйте основні функції Кабінету Міністрів України. 

28.  У чому, на Вашу думку, полягають основні повноваження  Кабінету Міністрів 

України? 

29.  Які Вам відомі правові акти Кабінету Міністрів України? 

30.  Назвіть основи для класифікації Центральних органів виконавчої влади. 

31.  Охарактеризуйте основні завдання Центральних органів виконавчої влади. 

32.  Назвіть Центральні органи виконавчої влади залежно від сфери управління та 

характеру функцій і повноважень. 

33. Охарактеризуйте типову структуру місцевої державної адміністрації. 

34. Назвіть організаційно-правові форми діяльності місцевих державних 

адміністрацій. 

35. Розкрийте характер взаємодії обласних та районних місцевих державних 

адміністрацій. 

36. У чому полягають відмінності між апаратом державного управління та 

допоміжним апаратом? 

37. Охарактеризуйте структуру допоміжних органів при Президентові України. 

38. Дайте характеристику основним функціям Адміністрації Президента України. 

39. Назвіть основні функції Ради національної безпеки та оборони. 

40. Визначте основні повноваження та функції апарату Верховної Ради України. 

41. Вкажіть основні завдання та функції допоміжного апарату в Центральних 

органах виконавчої влади. 

42. Назвіть основні типи бюрократії. 

43. У чому полягають головні причини бюрократії? 

44. Від чого залежить ефективність бюрократичної організації? 

45. Охарактеризуйте основні підходи до прийняття управлінських рішень. 

46. Покажіть роль керівника в процесі прийняття управлінських рішень. 

47. Назвіть основні принципи організації розробки управлінських рішень. 

48. У чому полягає організація процесу прийняття управлінських рішень? 



49. Назвіть основні елементи правового статусу органів державного управління. 

50. Дайте структуру правового регулювання державного управління. 

51. У чому полягає поняття законності в державному управлінні? 

52. Охарактеризуйте процес забезпечення законності в державному управлінні. 

53. Які показники формує дисципліна в державному управлінні? 

54. Назвіть правові основи взаємодії держави з об'єднаннями громадян. 

55. Охарактеризуйте основні види гарантій прав і свобод громадянина України. 

56. Розкрийте сутність та елементи правового статусу громадянина в державному 

управлінні. 

57.  Охарактеризуйте основні форми правління сучасних держав. 

58. Дайте аналіз основним формам державного устрою зарубіжних країн. 

59. Які Вам відомі основні державні органи зарубіжних країн? 

60. Визначте основні способи утворення урядів у зарубіжних країнах. 

   

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Екзамен 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

1. Теоретичні основи державного управління. 

2. Періоди розвитку науки управління. 

3. Розвиток системних поглядів у державному управлінні. 

4. Державне управління як система. 

5. Принципи побудови регіональних структур управління. 

6. Проектування організаційної структури організації. 

7. Організаційно-правові засади забезпечення діяльності Адміністрації 

Президента України. 

8. Органи місцевого самоврядування в системі державної влади. 

9. Загальна організаційна структура виконавчої влади в Україні. 

10.  Етапи формування Кабінету Міністрів України. 

11.  Організаційні системи виконавчої влади в Україні. 



12.  Акти  Центральних органів виконавчої влади. 

13. Процеси функціонування місцевих державних адміністрацій. 

14. Правові основи взаємодії місцевих державних адміністрацій з органами 

місцевого самоврядування. 

15. Адміністрація Президента України: її структура, діяльність та функції. 

16. Рада національної безпеки та оборони України: склад, функції та основні 

напрямки діяльності. 

17. Бюрократія та бюрократизм у державному управлінні. 

18. Забезпечення ефективності діяльності державного службовця. 

19. Зовнішні та внутрішні чинники прийняття управлінських рішень. 

20. Управління якістю прийняття управлінських рішень. 

21. Проблема свободи та відповідальності в державному управлінні. 

22. Види відповідальності в державному управлінні. 

23. Акти законодавства про органи державної влади та управління. 

24. Правовий статус державного органу та державної посади. 

25. Процес забезпечення законності в державному управлінні та суспільстві. 

26. Права та обов'язки громадянина в сфері державного управління. 

27. Організаційно-правові засади державного управління в сфері національної 

безпеки. 

28. Типологія систем державного управління зарубіжних країн. 

29. Особливості формування та діяльність органів законодавчої влади в 

зарубіжних країнах. 

30. Органи виконавчої влади та судові системи зарубіжних країн. 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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