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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Радикальні зміни в суспільно-політичному житті України в останні 

десятиліття, перехід до ринкової економіки, проведення масштабних соціально-

економічних перетворень, децентралізація влади в країні, реформування 

місцевого самоврядування, що передбачається здійснити в найближчі декілька 

років, потребує нових підходів у державному управлінні, зокрема щодо його 

організаційного та нормативно-правового забезпечення. Особливо актуальним 

постає питання зміни методів управління в Україні, яка на сьогоднішній день 

перебуває в кризовому стані. Загрозливих масштабів набула корупція в 

державному управлінні, проти якої поки що малорезультативно намагається 

боротися нинішня влада.  

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка 

сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує 

вміння навчатися і займатися науковою роботою. Самостійна робота є основним 

засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. 

 Метою самостійної роботи є сприяння якнайглибшому засвоєнню студентами 

знань з дисципліни «Організаційно-правові засади державного управління», 

ознайомлення їх з основними поняттями дисципліни, поглиблене вивчення 

теоретичних засад та практичних механізмів організації державного управління в 

різних сферах як на центральному, так і на регіональному та місцевому рівнях, 

шляхів їхньої оптимізації. Також методичні матеріали передбачають опанування в 

повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як 

особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні 

систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. 

  Завданням самостійної роботи студентів 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. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Організаційно-правові засади 



державного управління» становить 70% часу, необхідного для виконання 

основної освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень. Зміст 

самостійної роботи студента з дисципліни «Організаційно-правові засади 

державного управління» визначається навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями викладача. У пропонованих методичних 

рекомендаціях розглядаються форми самостійної роботи студентів, порядок 

організації та  контролю самостійної роботи. Подаються основні питання з курсу 

дисципліни, питання для самоконтролю, теми рефератів, а також тестові завдання.  

У ході вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з теоретико-

методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданнями та 

функціями дисципліни, розглядають особливості становлення та розвитку 

організаційно-правових засад державного управління в Україні. Всебічне 

опанування даної дисципліни дозволить слухачам знати:  

− особливості правового регулювання державного управління;  

−  роль та повноваження Президента України, Верховної Ради України та Судів в 

системі державного управління; 

− повноваження Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади; 

− роль центральних та місцевих органів виконавчої влади в системі державного 

управління; 

− особливості бюрократії та бюрократизму і прийняття управлінських рішень в 

державному управлінні; 

− специфіку взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в системі державного управління; 

− роль свободи, відповідальності та законності в державному управлінні; 

− місце громадянина в системі державного управління; 

− особливості організаційно-правового забезпечення державного управління в 

сфері національної безпеки; 

− зарубіжний досвід організаційно-правових засад державного управління; 



− типологію систем державного управління в зарубіжних країнах; 

− особливості формування вищих органів влади та управління зарубіжних країн, 

їхні повноваження. 

Отже, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з 

дисципліни «Організаційно-правові засади державного управління» спрямовані на 

те, щоб дати студентам знання теоретичних основ предмету, а також застосування 

ними здобутих знань, вмінь і навичок на практиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» 

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади організації 

державного управління 

1.Теоретичні основи державного управління. Періоди розвитку науки 

управління. 

2. Системні характеристики державного управління 

3.Структурно-функціональне забезпечення системи державного 

управління. Проектування організаційної структури організації. 

Змістовий модуль 2. Організаційно-правові засади забезпечення роботи 

органів державного управління 

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

державного управління 

5. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади 

 6. Центральні органи виконавчої влади в системі державного управління 

 7. Місцеві державні адміністрації України: організаційно-функціональна 

характеристика 

8. Апарат, що забезпечує діяльність місцевих органів виконавчої влади 

9. Бюрократія та бюрократизм у державному управлінні 

10. Управлінські рішення 

11.Свобода та відповідальність в державному управлінні 

12.Правове регулювання державного управління 

13. Законність в державному управлінні 



14. Громадянин в державному управлінні 

15. Організаційно-правові засади державного управління в сфері 

національної безпеки 

Змістовий модуль 3. Організаційно-правові засади державного 

управління в зарубіжних країнах 

16. Типологія систем державного управління в зарубіжних країнах 

17.Найвищі органи державної влади і управління зарубіжних країн 

Разом годин: 120 
 

Зміст  

самостійної роботи з 

дисципліни  

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади організації 

державного управління 

  Тема 1. Теоретичні основи державного управління. Періоди розвитку 

науки управління. 

1. Сутність державного управління.  

2. Система державного управління.  

3. Періоди розвитку теорії та практики державного управління.  

4. Школи наукового управління.  

5. Основні надбання адміністративної школи та школи наукового управління. 

6.  Поведінковий період в науці управління.  

7. Кількісна школа.  

8. Пошук інтегрованих підходів до управління.  

Питання для самоконтролю: 

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? 

Теми рефератів: 

1. Теоретичні основи державного управління. 

2. Періоди розвитку науки управління. 

3. Основні школи наукового управління. 

4. Структура державного управління. 

5. Особливості наукових досліджень феномену державного управління в Україні. 

Тестові завдання: 

І. Державним управлінням є:  

а) дія, спрямована на певний процес (об’єкт) з метою забезпечення бажаного перебігу 

(зміни), і універсальне явище, що притаманне всім системам матеріального світу: 

технічним, біологічним і соціальним; 

б) є особливою функцією, обумовленою самою природою, об’єктивними потребами 

спільної комбінованої праці людей і спрямованою на встановлення узгодженості між 

окремими видами робіт та виконання загальних завдань; 

в) автономне функціонування будь-якої соціальної системи, правомірне прийняття нею 

рішень з внутрішніх проблем, залучення виконавців до розроблення цих рішень; 

г) практичний, організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну і приватну 

життєдіяльність людей з метою її впорядкування, збереження або перетворення, що 

спирається на її (держави) владну силу. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Система державного управління включає:  

а) Верховну Раду України; 

б)  Кабінет Міністрів України; 

в) Адміністрацію Президента України; 

г) Центральні органи виконавчої влади; 

ґ) Обласні та районні ради; 

д) Обласні та районні державні адміністрації. 



ІІІ. До головних періодів розвитку теорії та практики державного управління 

належать:  

а) донауковий період; 

б) науковий період; 

в) класичний період; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІV. До інтегрованих підходів управління належать:  

а) процесний підхід; 

б) системний підхід; 

в)  ситуаційний підхід; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

є) цсі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

V. До основних шкіл наукового управління належать: 

а) класична школа; 

б) державницька школа; 

в) школа ефективного менеджменту; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. Вкажіть основні принципи системного підходу. 

2. Які основні характеристики системи державного управління? 

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

4. Визначте основні ознаки підсистеми державних органів у системі державного 

управління. 

5. У чому полягають особливості використання соціальних систем? 

6. Що таке принципи організації соціальних систем? 

Теми рефератів: 

1. Системна характеристика державного управління. 

2. Розвиток системних поглядів у державному управлінні. 

3. Державне управління як система. 

4. Системний аналіз в державному управлінні. 

5. Методологія вивчення державного управління в перехідний період. 

Тестові завдання: 

І. Соціа́льна систе́ма — це:  

а) сукупність соціальних явищ і процесів, що перебувають у відносинах і зв'язках 

між собою і створюють деякий цілісний соціальний об'єкт; 

б) науковий метод пізнання, що являє собою послідовність дій з установлення 

структурних зв'язків між змінними або елементами досліджуваної системи; 



в) напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної 

множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд 

об'єкта як модель системи; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІ. Системний підхід — це:  

а) сукупність соціальних явищ і процесів, що перебувають у відносинах і зв'язках 

між собою і створюють деякий цілісний соціальний об'єкт; 

б) науковий метод пізнання, що являє собою послідовність дій з установлення 

структурних зв'язків між змінними або елементами досліджуваної системи; 

в) напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної 

множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд 

об'єкта як модель системи; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Системний аналіз — це: 

а) сукупність соціальних явищ і процесів, що перебувають у відносинах і зв'язках 

між собою і створюють деякий цілісний соціальний об'єкт; 

б) науковий метод пізнання, що являє собою послідовність дій з установлення 

структурних зв'язків між змінними або елементами досліджуваної системи; 

в) напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної 

множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд 

об'єкта як модель системи; 



г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІV. Знайдіть неправильну відповідь. Системний аналіз в державному управлінні 

спирається на комплекс: 

а) загальнонаукових методів; 

б) правових методів; 

в)  експериментальних методів; 

г) природничих методів; 

ґ) статистичних методів; 

д) математичних методів. 

V. У практиці досліджень системний аналіз застосовується з використанням 

наступних методик: 

а) процедур теорії дослідницьких операцій, яка дає змогу дати кількісну оцінку об'єктам 

дослідження; 

б) аналізу систем дослідження об'єктів в умовах невизначеності; 

в) системотехніки, яка включає проектування і синтез складних систем у процесі 

дослідження їх функціонування і оцінку економічної ефективності процесів;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

   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.  

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть основні причини необхідності використання теорії організації в 

державному управлінні. 

2. Чим відрізняється функціональна структура державного управління від 

організаційної? 

3. У чому полягають принципи ефективності організації? 

4. Охарактеризуйте функції державного управління. 

5. Дайте характеристику основним ознакам державного органу. 

6. Назвіть основні моделі побудови та реорганізації організацій. 

Теми рефератів: 

1. Структурно-функціональне забезпечення системи державного управління.  

2. Принципи побудови регіональних структур управління. 

3. Проектування організаційної структури організації. 

4. Організаційні відносини в державному управлінні. 

5. Основні етапи розробки організаційної структури управління. 

Тестові завдання: 

І. Найпоширенішими напрямами удосконалення структурно-

функціонального забезпечення реалізації державно-управлінських відносин 

є: 

а) моніторинг діяльності чинної системи органів виконавчої влади 

територіального рівня щодо відповідності її побудови інтересам громадян, 



колективів, регіонів, які вони мають задовольняти; 

б) визначення закономірностей і суперечностей розвитку суб’єктів і об’єктів 

управління, шляхів їх подолання; 

в) узгодження нормативно-правового забезпечення діяльності суб’єктів і об’єктів 

управління з потребами їх ефективного функціонування та тенденціями розвитку 

суспільства; 

г) удосконалення технології реалізації державно-управлінських відносин та форм 

взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських і політичних організацій, населення; 

ґ) формування методичного інструментарію щодо визначення якості структурно-

функціонального забезпечення діяльності державних установ; 

д) організація якісного зворотного зв’язку у внутрішньому середовищі системи 

влади та з елементами зовнішнього середовища; 

е) правильні відповіді “а” - “в”; 

є) правильні відповіді “г” - “д”; 

ж) усі відповіді правильні; 

з) правильних відповідей немає. 

ІІ. Організаційна структура державного управління включає: 

а) кадрове забезпечення державного управління;  

б) інституційне забезпечення державного управління; 

в) фінансування державного управління; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Основні етапи розробки організаційної структури державного управління 

включають: 

а) початковий, поточний та завершальний етапи; 



б) короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий періоди; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає.  

ІV. До головних ознак проектування структури управління належать:  

а) невелика кількість підрозділів з висококваліфікованим персоналом; 

б) невелика кількість рівнів управління; 

в)  наявність у структурі управління груп фахівців; 

г) орієнтація графіка робіт на споживача; 

ґ) швидкість реакції зміни; 

д) висока продуктивність і низькі витрати; 

е) правильні відповіді “а” - “в”; 

є) правильні відповіді “г” - “д”; 

ж) усі відповіді правильні; 

з) правильних відповідей немає. 

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. 



Питання для самоконтролю: 

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

2.  Охарактеризуйте інститут Президента України. 

3.  У чому полягають основні повноваження Президента України? 

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

5.  У чому полягають основні характеристики судової системи України? 

6.  Вкажіть основні повноваження Конституційного суду України. 

7.  Назвіть головні функції Вищої ради юстиції. 

Теми рефератів: 

1. Організаційно-правові засади забезпечення роботи органів державного 

управління. 

2. Президент України в системі державного управління. 

3. Верховна Рада України в системі державного управління. 

4. Суди в системі державного управління. 

5. Організаційно-правові засади забезпечення діяльності Адміністрації 

Президента України. 

6. Органи місцевого самоврядування в системі державної влади. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильну відповідь. Президент України має наступні 

повноваження:  

а) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво 

держави; 

б) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими 

посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України; 

в)представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає 

міжнародні договори України; 

г) приймає рішення про визнання іноземних держав; 



ґ) призначає Прем'єр-міністра України; 

д) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших 

державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти 

дипломатичних представників іноземних держав; 

е) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України 

відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум 

за народною ініціативою; 

є) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені 

цією Конституцією; 

ж) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених 

цією Конституцією; 

з) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді 

України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про 

призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не 

пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Повноваження народного депутата України 

припиняються достроково у разі:  

а) складення повноважень за його особистою заявою; 

б) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  

в) його виїзду за кордон; 

г) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

ґ) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі 

України; 

д) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до 

порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами 

діяльності, ці обставини ним не усунуто; 

е) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії 

(виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї 

політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного 



депутата України із складу такої фракції; 

є) його смерті. 

ІІІ. Найвищим органом судової влади в Україні є:  

а) Конституційний суд України; 

б) Верховний суд України; 

в) Апеляційний суд України; 

г) Господарський суд України. 

ІV. Знайдіть неправильну відповідь. До повноважень Верховної Ради України 

належать:  

а)  внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених 

розділом XIII цієї Конституції; 

б) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї 

Конституції; 

в) прийняття законів; 

г) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 

соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 

ґ) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, 

контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо 

звіту про його виконання; 

д) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 

е) призначення Голови Національного банку України без подання Президента України; 

є) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією 

Конституцією; 

ж) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про 

внутрішнє і зовнішнє становище України. 

V. Президент України є:  

а) верховним головнокомандувачем України; 

б) головою держави; 

в) головою уряду; 



г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

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.                                       

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади. 

2.  Дайте характеристику загальній організаційній структурі виконавчої влади в 

Україні. 

3.  Проаналізуйте основні функції Кабінету Міністрів України. 

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

України? 

5.  Які Вам відомі правові акти Кабінету Міністрів України? 

6. Що таке регламент Кабінету Міністрів України? 

7. Охарактеризуйте основні функції Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Теми рефератів: 



1. Загальна організаційна структура виконавчої влади в Україні. 

2.  Етапи формування Кабінету Міністрів України. 

3. Структура уряду України. 

4. Правотворча діяльність Кабінету Міністрів України. 

5. Роль Кабінету Міністрів України у прийнятті Державного бюджету України. 

Тестові завдання: 

І. Прем'єр-міністр України призначається: 

а) Президентом України та затверджується Верховною Радою України; 

б) Верховною Радою України та затверджується Президентом України; 

в) Президентом України; 

г) Верховною Радою України; 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІІ. Знайдіть неправильні відповіді. Які посадові особи входять до складу Кабінету 

Міністрів України: 

а) Міністр оборони України; 

б)  Генеральний прокурор України; 

в) Міністр внутрішніх справ України; 

г) Голова Служби безпеки України; 

ґ) Міністр закордонних справ України.  

ІІІ. Кабінет Міністрів України: 

а) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, 

здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і 

законів України, актів Президента України; 

б) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 

в) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової 

політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, 

освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і 

природокористування; 

г) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-



технічного, соціального і культурного розвитку України; 

ґ) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління 

об'єктами державної власності відповідно до закону; 

д) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує 

виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету 

України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання; 

е) правильні відповіді “а” - “в”; 

є) правильні відповіді “г” - “д”; 

ж) усі відповіді правильні; 

з) правильних відповідей немає. 

ІV. Кабінет Міністрів України приймає:  

а) Укази; 

б) Постанови; 

в) Розпорядження; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

                                          Література [2-8; 18-20; 22]       

 Тема 6. 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть основи для класифікації Центральних органів виконавчої влади. 

2.  Охарактеризуйте основні завдання Центральних органів виконавчої влади. 

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

характеру функцій і повноважень. 

4. Які функції виконує Державна служба зайнятості? 

5. Назвіть основні напрямки діяльності державної служби зайнятості. 

6. Яку роль відіграє Державна прикордонна служба України в підтримці 

національної безпеки та оборони? 

Теми рефератів: 

1. Організаційні системи виконавчої влади в Україні. 

2. Механізми функціонування Центральних органів виконавчої влади України. 

3. Нормотворча діяльність Центральних органів виконавчої влади. 

4. Державна служба зайнятості України. 

5. Державна прикордонна служба України. 

6. Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильні відповіді. До складу Центральних органів виконавчої 

влади належать:  

а) державні служби різноманітного спрямування; 

б) судові органи влади; 

в) обласні державні адміністрації; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Центральні органи виконавчої влади видають:  



а) Укази; 

б) Постанови; 

в) Розпорядження; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До основних завдань державної служби 

зайнятості України належать:  

а) реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції; 

б) сприяння громадянам у підборі підходящої роботи та надання роботодавцям 

послуг з добору працівників; 

в) стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць; 

г) щомісячна виплата допомоги біженцям із зони АТО; 

ґ) підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці. 

д) залучення безробітних до тимчасової зайнятості (до громадських та інших 

робіт тимчасового характеру); 

е) підтримка безробітних в організації підприємницької діяльності. 

є) видача роботодавцям дозволів на застосування праці іноземців та осіб без 

громадянства. 

ІV. Чи належить Генеральна прокуратура України до Центрального органу 

виконавчої влади?  

а) так; 

б) ні. 

Література [2-8; 18-20; 22]  

 Тема 7. 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. Коли виникли місцеві державні адміністрації в Україні? 

2. Охарактеризуйте типову структуру місцевої державної адміністрації. 

3. Назвіть організаційно-правові форми діяльності місцевих державних 

адміністрацій. 

4. Розкрийте характер взаємодії обласних та районних місцевих державних 

адміністрацій. 

5. Висвітліть характерні особливості взаємодії місцевих державних адміністрацій з 

органами місцевого самоврядування в Україні. 

6.  Які права та обов'язки мають місцеві державні адміністрації? 

Теми рефератів: 

1. Місцеві державні адміністрації України: організаційно-функціональна 

характеристика. 

2. Процес створення місцевих державних адміністрацій на сучасному етапі 

розвитку України. 

3. Процеси функціонування місцевих державних адміністрацій. 

4. Правові основи взаємодії місцевих державних адміністрацій з органами 

місцевого самоврядування. 

5. Нормативно-правові акти обласних та районних державних адміністрацій. 

Тестові завдання: 

І. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють: 

а) обласні, районні та міські державні адміністрації; 



б) виконавчі органи обласних, районних та міських рад; 

в) обласні, районні та міські ради; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Основними нормативно-правовими актами місцевих державних адміністрацій 

є:  

а) Рішення; 

б) Постанови; 

в) Розпорядження; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду та 

звільняються з посади:  

а) Президентом України; 

б) Прем'єр-міністром України; 

в) Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України; 

г) Кабінетом Міністрів України. 

ІV. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:  

а) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 

б) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; 

в) повну чи часткову мобілізацію населення України;   

г) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 



культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 

проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх 

національно-культурного розвитку; 

ґ) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; 

д) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

е) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

є) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами 

повноважень. 

 Література [2-9; 18-20; 22] 

 Тема 8. 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягають відмінності між апаратом державного управління та 

допоміжним апаратом? 

2. Охарактеризуйте структуру допоміжних органів при Президентові України. 

3. Дайте характеристику основним функціям Адміністрації Президента України. 

4. Назвіть основні функції Ради національної безпеки та оборони. 

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

6. Вкажіть основні завдання та функції допоміжного апарату в Центральних 

органах виконавчої влади. 

Теми рефератів: 

1. Апарат, що забезпечує діяльність органів виконавчої влади. 

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

3. Основні напрямки діяльності Адміністрації Президента України. 

4. Комітети Верховної Ради України: склад та основні напрямки діяльності. 



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

напрямки діяльності. 

Тестові завдання: 

І. Адміністрація Президента України є:  

а) постійно діючий орган, утворений Президентом України для здійснення його 

повноважень; 

б) дорадчий орган при Президентові України; 

в) самостійний Центральний орган виконавчої влади; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Допоміжними органами при Верховній Раді України є:  

а) секретаріати Верховної Ради України; 

б) комітети Верховної Ради України; 

в) комісії Верховної Ради України; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Діяльність Адміністрації Президента України регулюється:  

а) Положенням про Адміністрацію Президента України; 

б) Статутом про Адміністрацію Президента України; 

в) Указом Президента України про Адміністрацію Президента України; 

г) Законом Верховної Ради України “Про Адміністрацію Президента України”; 

ґ) правильних відповідей немає.  

ІV. Адміністрація Президента України відповідно до покладених на неї 



завдань здійснює такі повноваження:  

а) здійснює аналіз політичних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших 

процесів, що відбуваються в Україні і світі, готує за його результатами для 

подання на розгляд Президентові України пропозиції з питань формування та 

реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на 

забезпечення додержання Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина, державного суверенітету, територіальної цілісності України; 

б) здійснює підготовку пропозицій щодо здійснення керівництва 

зовнішньополітичною діяльністю держави та вносить їх на розгляд Президентові 

України, забезпечує здійснення Президентом України представництва держави у 

міжнародних відносинах; 

в)  бере участь в опрацюванні пропозицій щодо попередження та нейтралізації 

загроз національній безпеці України, здійснення Президентом України 

керівництва у сфері національної безпеки і оборони України, виконання ним 

повноважень Голови Ради національної безпеки і оборони України, контролю за 

реалізацією заходів у цій сфері, забезпечує здійснення повноважень у сфері 

контролю за діяльністю Збройних Сил України, інших військових формувань; 

г) забезпечує підготовку проектів та послань Президента України до народу, 

щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України 

про внутрішнє і зовнішнє становище України, оприлюднює такі послання; 

ґ) забезпечує взаємодію Президента України з Верховною Радою України, 

Кабінетом Міністрів України, правоохоронними, іншими державними органами, 

органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян (у тому числі 

політичними партіями, професійними спілками), підприємствами, установами, 

іншими організаціями, сприяє підвищенню ефективності такої взаємодії; 

д) здійснює в установленому порядку експертизу прийнятих Верховною Радою 

України законів, що надійшли на підпис Президентові України, готує пропозиції 

щодо підписання законів або застосування щодо них права вето; 

е) забезпечує планування діяльності Президента України; 



є) опрацьовує і подає на підпис Президентові України проекти указів, 

розпоряджень Президента України, інших документів; 

ж) забезпечує підготовку проектів законів, що вносяться Президентом України до 

Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи; готує пропозиції 

щодо визначення Президентом України законопроектів як невідкладних для 

позачергового розгляду Верховною Радою України; 

з) забезпечує офіційне оприлюднення підписаних Президентом України законів 

України, а також указів і розпоряджень Президента України та багато інших 

повноважень, перелічених у Положенні про Адміністрацію Президента України; 

и) усі відповіді правильні; 

і) Ваш варіант правильних відповідей. 

 Література [2-9; 16; 18-20; 24; 26] 

 

 Тема 9. 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть основні типи бюрократії. 

2. У чому полягають головні причини бюрократії? 

3. Від чого залежить ефективність бюрократичної організації? 

4. Розкрийте сучасні підходи до бюрократії. 

5. Що таке державна служба? 

6. Охарактеризуйте сучасний стан державної служби в Україні. 

7. Які права та обов'язки мають державні службовці? 



Теми рефератів: 

1. Бюрократія в державному управлінні. 

2. Бюрократизм в державному управлінні.  

3. Бюрократія та бюрократизм в державному управлінні на регіональному та 

місцевому рівнях. 

4. Становлення та розвиток державної служби в Україні. 

5. Забезпечення ефективності діяльності державного службовця. 

Тестові завдання: 

І. Бюрократія — це: 

а) спосіб побудови організації, що складається з ряду офіційних осіб, посади і 

пости яких утворюють ієрархію та які розрізняються формальними правами і 

обов'язками, що визначають їх дії і відповідальність; 

б) система управління чиновницької адміністрації, яка є відірваною від народу та 

захищає інтереси пануючого класу; 

в) канцелярщина, нехтування важливими справами заради дотримання певних 

формальностей;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) усі відповіді правильні; 

е) правильних відповідей немає. 

ІІ. Бюрократизм — це:  

а) спосіб побудови організації, що складається з ряду офіційних осіб, посади і 

пости яких утворюють ієрархію та які розрізняються формальними правами і 

обов'язками, що визначають їх дії і відповідальність; 

б) система управління чиновницької адміністрації, яка є відірваною від народу та 

захищає інтереси пануючого класу; 

в) канцелярщина, нехтування важливими справами заради дотримання певних 

формальностей;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 



ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) усі відповіді правильні; 

е) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Державною службою є:  

а) професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті 

щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну 

платню за рахунок державних коштів;  

б) сукупність державних організаційно-правових та соціально-економічних інститутів, 

що призначені для реалізації державних завдань та функцій шляхом професійного 

виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків і реалізації 

повноважень в інтересах громадянського суспільства; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV.  Специфікою державної служби в Україні є те, що державна служба є:  

а) професійною діяльністю осіб, які займають посади в органах державної влади та їх 

апараті; 

б) частиною або однією зі сторін організаційної діяльності держави; 

в) організаційною діяльністю, спрямованою на комплектування особового складу 

органів державної влади і правове регулювання роботи державних службовців;  

г) практичним виконанням державними службовцями завдань і функцій держави; 

ґ) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "в" і "г"; 

е) усі відповіді правильні. 

V. До основних видів державної служби належать:  

а) державне управління; 

б) цивільна служба (служба в державних органах); 

в) мілітаризована служба (військова служба, служба в органах внутрішніх справ); 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 



д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [2; 4-9; 15; 17; 20] 

 Тема 10. 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке управлінське рішення? 

2. Яким чином приймаються управлінські рішення в системі державного 

управління? 

3. Охарактеризуйте основні підходи до прийняття управлінських рішень. 

4. Покажіть роль керівника в процесі прийняття управлінських рішень. 

5. Назвіть основні принципи організації розробки управлінських рішень. 

6. У чому полягає організація процесу прийняття управлінських рішень? 

Теми рефератів: 

1. Управлінське рішення: сутність та особливості прийняття. 

2. Зовнішні та внутрішні чинники прийняття управлінських рішень. 

3. Управління якістю прийняття управлінських рішень. 

4. Види управлінських рішень в державному управлінні. 

5. Процес прийняття управлінських рішень в державному управлінні на 

регіональному та місцевому рівнях. 

Тестові завдання: 

І. Управлінське рішення — це:  



а) результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації, вибору 

шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з ціллю системи 

менеджменту  

б) початковий і основний момент в організації діяльності кожного керівника. У 

зв'язку з цим управлінське рішення може розглядатися як основний зміст процесу 

управління і важливий інструмент системного підходу до управляємого об'єкту; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Основними причинами прийняття управлінських рішень є:  

а) недосконалі принципи діяльності організації; 

б) помилкові критерії оцінки діяльності організації, підрозділу або окремого 

працівника; 

в) порушення процесу досягнення поставленої цілі з помилкової або ініційованої 

причини; 

г) непередбачувані обставини (стихійні лиха, техногенні катастрофи, політичні та 

економічні катаклізми); 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ.Знайдіть неправильну відповідь. До управлінського рішення 

пред'являють ряд загальних вимог: 

а) всебічна обґрунтованість; 

б) своєчасність; 

в) повнота змісту; 

г) повноважність; 

ґ) періодичність; 

д) погоджуваність. 

ІV. За характером особистості менеджера рішення бувають: 



а) урівноважені; 

б) імпульсивні; 

в) ризикові; 

г) об'єктивні; 

ґ) інертні; 

д) обережні. 

Література [2; 4-8; 15; 17] 

 Тема 11. 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке свобода? 

2. Яким чином реалізується свобода в державному управлінні? 

3. Розкрийте сутність та зміст поняття “відповідальність”. 

4. Висвітліть характерні особливості відповідальності в системі державного 

управління. 

5. Назвіть основні види відповідальності в державному управлінні. 

6. Охарактеризуйте відповідальність щодо прийняття управлінських рішень в 

системі державного управління. 

Теми рефератів: 

1. Свобода в державному управлінні. 

2. Відповідальність в державному управлінні. 

3. Проблема свободи та відповідальності в державному управлінні. 

4. Види відповідальності в державному управлінні. 

5. Відповідальність щодо прийняття управлінських рішень в державному 

управлінні. 



Тестові завдання: 

І. До основних видів свободи в державному управлінні належить:  

а) свобода в прийнятті управлінських рішень; 

б) юридична свобода; 

в) економічна свобода; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. До основних підстав створення відповідальності в державному управлінні 

належать:  

а) економічні підстави; 

б) юридичні підстави; 

в) адміністративні підстави; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До основних видів відповідальності в 

державному управлінні належить:  

а) політична відповідальність; 

б) моральна відповідальність; 

в) матеріальна відповідальність; 

г) юридична відповідальність;  

ґ) адміністративна відповідальність; 

д) дисциплінарна відповідальність.  

ІV. Юридична відповідальність в державному управлінні пов'язана з:  



а) порушенням правил (норм) праці, трудового розпорядку та виконання 

державної посади ; 

б) правопорушенням, в результаті чого були ущемлені права і інтереси інших 

громадян; 

в) порушенням норма законодавства та внутрішнього розпорядку на державній службі; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [3-8; 15-17] 

 Тема 12. 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття правового регулювання. 

2. Яким чином здійснюється правове регулювання в державному управлінні? 

3. Проаналізуйте особливості правового регулювання в державному управлінні на 

регіональному та місцевому рівнях. 

4. Назвіть основні елементи правового статусу органів державного управління. 

5. Дайте структуру правового регулювання державного управління. 

6. Розкрийте основні форми правового регулювання державного управління. 

Теми рефератів: 

1. Особливості правового регулювання державного управління. 

2. Акти законодавства про органи державної влади та управління. 

3. Правовий статус державного органу та державної посади. 



4. Регіональні особливості правового регулювання державного управління. 

5. Зарубіжний досвід правового регулювання державного управління. 

Тестові завдання: 

І. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” був прийнятий у: 

а) 1999 р.; 

б) 2000 р.; 

в) 2001 р.; 

г) 2002 р.; 

ґ) 2003 р.; 

д) 2004 р.; 

е) правильних відповідей немає. 

ІІ. Який з нижченаведених нормативно-правових актів не регулює порядок 

функціонування органів державної влади? 

а) Закон України “Про державну службу в Україні”; 

б)  Закон України “Про місцеві державні адміністрації”; 

в) Закон України “Про місцеві вибори”; 

г) Конституція України. 

ІІІ. Нова редакція Закону України “Про державну службу” була прийнята в:   

а) 2012 р.; 

б) 2013 р.; 

в) 2014 р.; 

г) 2015 р.; 

ґ) 2016 р.; 

д) правильних відповідей немає. 

ІV. Знайдіть неправильну відповідь. До основних завдань місцевих державних 

адміністрацій належать:  

а) прийняття місцевих бюджетів; 

б) виконання Конституції,  законів України,  актів Президента України,  Кабінету 

Міністрів  України,  інших  органів  виконавчої влади вищого рівня;  



в)  законність   і  правопорядок,  додержання  прав  і  свобод громадян;  

г) виконання     державних     і     регіональних     програм соціально-економічного  

та  культурного розвитку,  програм охорони довкілля,  а в місцях компактного 

проживання  корінних  народів  і національних  меншин  -  також  програм їх 

національно-культурного розвитку;  

ґ)  підготовка та виконання відповідних бюджетів;  

д) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;  

е) взаємодія з органами місцевого самоврядування.  

Література [4-9; 11; 12; 14] 

 Тема 13. 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке законність? 

2. У чому полягає поняття законності в державному управлінні? 

3. Охарактеризуйте процес забезпечення законності в державному управлінні. 

4. Проаналізуйте процедуру забезпечення законності в державному управлінні на 

регіональному та місцевому рівнях. 

5. Що таке дисципліна в державному управлінні? 

6. Які показники формує дисципліна в державному управлінні? 

Теми рефератів: 

1. Поняття законності в державному управлінні. 

2. Процес забезпечення законності в державному управлінні та суспільстві. 

3. Державний контроль за дотриманням законності в державному управлінні. 

4. Регіональні особливості дотримання законності в державному управлінні. 

5. Зарубіжний досвід дотримання законності в державному управлінні. 



Тестові завдання: 

І. Законність — це:  

а) багатоаспектне соціально-правове явище, що характеризує організацію і 

функціонування суспільства і держави на правових засадах; 

б) ідея, принцип, метод державного керівництва, режим, систему реального 

вираження права в законах держави, в самій законотворчості, у підзаконній 

правотворчості, у практиці правореалізації та правозастосування; 

в) фундаментальна категорія всієї юридичної науки і практики, головними 

критеріями якої служать рівень і стан оцінки правового життя суспільства взагалі 

та його громадян;  

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Законнність в державному управлінні буває:  

а) зовнішньою (формальною); 

б) внутрішньою (сутнісною);  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До основних принципів законності в 

державному управлінні належать:  

а) єдність; 

б) практична значущість; 

в) верховенство закону; 

г) контроль за законністю; 

ґ) неминучість відповідальності. 

ІV. До основних способів забезпечення законності в державному управлінні 

належать:  



а) проведення контролю; 

б) здійснення нагляду; 

в) звернення громадян; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [4-9; 11; 12; 14] 

 Тема 14. 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке права людини? 

2. Яким чином дотримуються права людини і громадянина в державному 

управлінні? 

3. Назвіть основні особисті права людини. 

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

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

6. Розкрийте сутність та елементи правового статусу громадянина в державному 

управлінні. 

Теми рефератів: 

1. Громадянин в державному управлінні. 

2. Права людини в Україні. 

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

4. Дотримання прав людини та громадянина в зарубіжних країнах. 



5. Регіональні особливості дотримання прав людини та громадянина в Україні. 

6. Проблема дотримання прав людини та громадянина на окупованих територіях 

України (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької 

та Луганської областей). 

Тестові завдання: 

І. Права людини — це:  

а) природні можливості індивіда, що забезпечують його життя, людську гідність і 

свободу діяльності в усіх сферах суспільного життя; 

б) рівність усіх людей перед законом, право на життя та тілесну недоторканість, повага 

людської гідності, свобода від довільного, незаконного арешту або затримання, свобода 

віри і совісті, право батьків на виховання дітей, право на опір гнобителям тощо;  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Залежно від характеру свободи, відображеної в правах або юридичних 

свободах, розрізняють наступні права людини та громадянина:  

а) позитивні та негативні права; 

б) природні, особисті та політичні права; 

в) економічні, гуманітарні та соціальні права; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Залежно від спрямованості потреб особи щодо сфери суспільних відносин 

розрізняють наступні права людини і громадянина:   

а) позитивні та негативні права; 

б) природні, особисті та політичні права; 

в) економічні, гуманітарні та соціальні права; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 



ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. До основних гарантій прав і свобод людини та громадянина належать:  

а) політичні гарантії; 

б) економічні гарантії; 

в) духовні гарантії; 

г) нормативно-правові гарантії; 

ґ) процедурні гарантії; 

д) інституціональні гарантії; 

е) правильні відповіді “а” - “в”; 

є) правильні відповіді “г” - “д”; 

ж) усі відповіді правильні; 

з) правильних відповідей немає. 

      Література [4-9; 11; 12; 14; 24]  

 Тема 15. 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. Проаналізуйте правові основи державної політики в сфері національної безпеки. 

2. Розкрийте основні принципи державної політики в сфері національної безпеки. 



3. Назвіть склад Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). 

4. Які повноваження має РНБО? 

5. Проаналізуйте правові засади державного управління в сфері національної 

безпеки та оборони. 

6. Розкрийте основні напрямки державної програми реформування та розвитку 

оборонно-промислового комплексу. 

Теми рефератів: 

1. Організаційно-правові засади державного управління в сфері національної 

безпеки. 

2. Рада національної безпеки та оборони України: правовий статус та основні 

напрямки діяльності. 

3. Військова доктрина України на сучасному етапі розвитку. 

4. Регіональні особливості політики національної безпеки та оборони України. 

5. Особливості фінансування сфери національної безпеки та оборони України. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильні відповіді. До складу Ради національної безпеки та оборони 

України входять:  

а) Міністр оборони України; 

б) Президент України; 

в) Прем'єр-міністр України; 

г) Міністр фінансів України; 

ґ) Генеральний прокурор України; 

д) Міністр закордонних справ України; 

е) Міністр внутрішніх справ України; 

є) Голова служби безпеки України; 

ж) Секретар Ради національної безпеки та оборони України; 

з) Голова державної прикордонної служби України. 

ІІ. Очолює Раду національної безпеки та оборони України:  

а) Президент України; 



б) Міністр оборони України; 

в) Секретар Ради національної безпеки та оборони України; 

г) Голова служби безпеки України; 

ґ)  Прем'єр-міністр України. 

ІІІ. На сьогоднішній день на підтримку національної безпеки та оборони 

України витрачається:  

а) 3% ВВП; 

б) 4% ВВП; 

в) 5% ВВП; 

г) 6% ВВП; 

ґ) 7% ВВП; 

д) 10% ВВП. 

ІV. До головних функцій Ради національної безпеки та оборони України належать:  

а) внесення пропозицій Президенту України щодо реалізації засад внутрішньої та 

зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони. 

б) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у 

сфері національної безпеки і оборони у мирний час;  

в) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у 

сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану 

та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці 

України; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [4-7; 13; 23] 

 Змістовий модуль 3. Організаційно-правові засади державного 

управління в зарубіжних країнах 



 Тема 16. 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте основні форми правління сучасних держав. 

2. Що таке республіка? 

3. Дайте визначення терміну монархія? 

4. Які види монархії існують в сучасному світі? 

5. Якою державою є Іспанія, унітарною чи федеративною? 

6. В яких країнах сучасного світу поширена абсолютна монархія? 

7. Дайте аналіз основним формам державного устрою зарубіжних країн. 

Теми рефератів: 

1. Організаційно-правові засади державного управління в сфері національної 

безпеки. 

2. Монархія як форма правління сучасних держав. Конституційна монархія. 

3. Форми політичного режиму в державах ЄС. 

4. Особливості федеративного державного устрою в США. 

5. Унітарні та федеративні держави в Європі. 

6. Типологія систем державного управління зарубіжних країн. 

Тестові завдання: 

І. До основних форм сучасного правління в зарубіжних країнах належать: 

а) республіка; 

б) монархія; 

в) республікансько-монархічна форма правління; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 



д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Основними видами республіки в зарубіжних країнах є:  

а) президентська республіка; 

б) парламентська республіка; 

в) президентсько-парламентська республіка; 

г) парламентсько-президентська республіка; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) усі відповіді правильні; 

е) правильних відповідей немає. 

ІІІ. В яких країнах світу є абсолютна монархія?  

а) Саудівська Аравія; 

б) Бахрейн; 

в) Бруней; 

г) Таїланд; 

ґ) Японія; 

д) Йорданія; 

е) Непал. 

ІV. Президентська республіка поширена в:   

а) США; 

б) Великій Британії; 

в) Франції; 

г) Єгипті; 

ґ) Польщі; 

д) Німеччині; 

е) Фінляндії;  

є) Італії. 

V. Парламентська республіка поширена в:  



а) США; 

б) Великій Британії; 

в) Франції; 

г) Єгипті; 

ґ) Польщі; 

д) Німеччині; 

е) Фінляндії;  

є) Італії. 

 Література [4-7] 

 Тема 17. 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. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які Вам відомі основні державні органи зарубіжних країн? 

2. Визначте основні способи утворення урядів у зарубіжних країнах. 

3. Назвіть керівні органи двопалатних парламентів зарубіжних країн. 

4. Які повноваження має монарх в європейських країнах? 

5. Які повноваження має Президент Франції? 

6. Яку відповідальність несуть уряди зарубіжних країн? 

7. Розкрийте правовий статус Європарламенту. 

Теми рефератів: 



1. Найвищі органи державної влади і управління зарубіжних країн. 

2.  Органи законодавчої влади зарубіжних країн. 

3. Особливості формування та діяльність органів законодавчої влади в 

зарубіжних країнах. 

4. Органи виконавчої влади та судові системи зарубіжних країн. 

5. Органи виконавчої влади та судові системи зарубіжних країн. 

Тестові завдання: 

І. Монарх є головою уряду в: 

а) Брунеї; 

б) Саудівській Аравії; 

в) Кувейті; 

г) Об'єднаних Арабських Еміратах; 

ґ) Бахрейні; 

д) Сирії; 

е) Єгипті; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Головою уряду в Німеччині є: 

а) Прем'єр-міністр; 

б) канцлер; 

в) державний секретар; 

г) перший міністр; 

ґ) Президент Німеччини. 

ІІІ. Які повноваження має монарх європейських країн?  

а) монарх європейських країн є формально головою держави; 

б) монарх європейських країн є головою уряду; 

в) монарх європейських країн бере участь у формуванні та роботі уряду; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 



е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. До основних видів відповідальності в державному управлінні в зарубіжних 

країнах належать:  

а) юридична відповідальність; 

б) адміністративна відповідальність; 

в) кримінальна відповідальність; 

г) моральна відповідальність; 

ґ) дисциплінарна відповідальність; 

д) матеріальна відповідальність; 

е) усі відповіді правильні. 
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