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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Курс 2 2 

Семестр 4 4 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 56 4 

Модульний контроль 3 2 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 64 114 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Статус дисципліни: обов'язкова  

3. Мета та завдання навчальної дисципліни: поглиблене вивчення теоретичних 

засад та практичних механізмів в сфері державного управління та державної 

служби як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях, шляхів їхньої 

оптимізації, а також національних традицій державного управління, яке 

ґрунтується на вітчизняних та зарубіжних теоретичних розробках та практичних 

засадах функціонування даного інституту на сучасному етапі державотворення, 

позначеному проведенням адміністративної реформи. 

 

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.  
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Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ.  

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 

У
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль 1.  Теоретичні засади розвитку державного управління 

Державне управління як основний 

різновид соціального управління, 

галузь наукового знання і галузь 

освіти 

9 2 2    5 

Теоретико-методологічні засади 

формування сучасної моделі 

урядування в Україні 

9 2 2    5 

Принципи державного управління, 

механізми їх прояву і особливості 

застосування 

9 2 2    5 

Держава як суб’єкт управління 

суспільним розвитком 

9 2 2    5 

Загальна характеристика системи 

державного управління 

9 2 2    5 

Цілі, функції та організаційно-

функціональна структура 

державного управління 

9 2 2    5 

Державно-управлінська діяльність. 9 2 2    5 
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Стиль державного управління. 

Державно-управлінські рішення: 

розробка, прийняття й організація 

виконання 

9 2 2    5 

Контроль у сфері державного 

управління 

9 2 2    5 

Модульний контроль   

Разом 81 18 18    45 

Змістовий модуль 2. Національна традиція публічної влади й управління і уроки 

вітчизняної історії державотворення 

Еволюція розвитку системи 

державного управління в Україні до 

початку ХХ ст. 

11 2 3    6 

Формування системи державного 

управління в Україні в ХХ - на 

початку ХХІ ст. 

12 3 3    6 

Модульний контроль   

Разом 23 5 6    12 

Змістовий модуль 3. Світовий досвід проведення адміністративної реформи і 

удосконалення системи державного управління 

Особливості розвитку системи 

державного управління в 

зарубіжних країнах 

16 3 6    3 

Модульний контроль   

Разом 16 3 6    7 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 
-  

Усього 120 26 30 - - - 64 

 

Для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
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Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1.  Теоретичні засади розвитку державного управління 

Державне управління як основний 

різновид соціального управління, 

галузь наукового знання і галузь 

освіти 

11 1     10 

Теоретико-методологічні засади 

формування сучасної моделі 

урядування в Україні 

11 1     10 

Принципи державного управління, 

механізми їх прояву і особливості 

застосування 

11 1     10 
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Держава як суб’єкт управління 

суспільним розвитком 

11 1     10 

Загальна характеристика системи 

державного управління 

11 1     10 

Цілі, функції та організаційно-

функціональна структура 

державного управління 

11 1     10 

Державно-управлінська діяльність. 

Стиль державного управління. 

10      10 

Державно-управлінські рішення: 

розробка, прийняття й організація 

виконання 

10      10 

Контроль у сфері державного 

управління 

10      10 

Модульний контроль   

Разом 96 6     90 

Змістовий модуль 2. Національна традиція публічної влади й управління і уроки 

вітчизняної історії державотворення 

Еволюція розвитку системи 

державного управління в Україні до 

початку ХХ ст. 

      9 

Формування системи державного 

управління в Україні в ХХ - на 

початку ХХІ ст. 

      9 

Модульний контроль   

Разом 18      18 

Змістовий модуль 3. Світовий досвід проведення адміністративної реформи і 

удосконалення системи державного управління 

Особливості розвитку системи 

державного управління в 

зарубіжних країнах 

      6 

Модульний контроль   

Разом 6      6 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 
-  

Усього 120 6  - - - 114 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

 Тема 1. Державне управління як основний різновид соціального управління, 

галузь наукового знання і галузь освіти 

1. Поняття соціального управління та державного управління. 

2. Природа управління як соціального явища.  

3. Об'єкт та предмет держаного управління. 

4. Мета та завдання дисципліни. 

5. Теорія державного управління як самостійна галузь наукового знання. 

6. Освітня галузь "Державне управління" та її роль у формуванні національних 
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управлінських кадрів. 

   Література [2-4; 7; 10; 15; 17; 21; 25; 32] 

 Тема 2. Теоретико-методологічні засади формування сучасної моделі 

урядування в Україні 

1.Сутність теоретико-методологічних засад формування сучасної моделі 

урядування в Україні. 

2.Об’єктивна необхідність проведення адміністративної реформи в Україні. 

3.Мета адміністративної реформи в Україні. 

4.Основні напрями і хід адміністративної реформи. 

5. Особливості сучасного етапу адміністративної реформи: обумовлюючі 

фактори і актуальні завдання. 

Література [2-5; 8; 10; 12; 15; 21; 25] 

 Тема 3. Принципи державного управління, механізми їх прояву і особливості 

застосування 

1. Поняття закономірностей державного управління. 

2. Сутність принципів державного управління. 

3. Основні принципи державного управління. 

4. Класифікація принципів державного управління. 

5. Особливості застосування принципів державного управління.  

Література [2-4; 8; 10; 16; 18; 25; 26; 30] 

 Тема 4. Держава як суб’єкт управління суспільним розвитком  

1. Обумовленість державного управління суспільними функціями держави, 

вектором її історичної еволюції і формами. 

2. Сутність державної влади. 

3. Конституційна модель поділу державної влади. 

4. Державний механізм: державний апарат і державні організації. 

5. Державне управління і виконавча влада. 

6. Державна управління і місцеве самоврядування.  

Література [2-4; 10; 15; 17; 18; 21; 34; 40] 

  Тема 5. Цілі, функції та організаційно-функціональна структура державного 

управління 

1. Визначення цілей державного управління.  

2. Ієрархія і "дерево цілей" державного управління. 

3. Функції державного управління: поняття і класифікація. 

4. Механізми реалізації функцій державного управління. 

5. Організаційно-функціональна структура державного управління і принципи її 

формування. 

Література [2-5; 9; 15; 16; 27; 31; 33]  

   Тема 6. Державно-управлінські рішення: розробка, прийняття й організація 

виконання  

1.  Визначення поняття державно-управлінських рішень. 
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2. Роль й місце державно-управлінських рішень в системі державного управління. 

3.  Базові концепції, теорії та ідеї щодо прийняття управлінських рішень. 

4.  Класифікація державно-управлінських рішень. 

5. Розгляд проблеми вдосконалення прийняття управлінських рішень у контексті 

розвитку процесу державного управління в Україні. 

Література [2-4; 10; 12; 21; 25; 25; 36] 

  Тема 7. Еволюція розвитку системи державного управління в Україні до 

початку ХХ ст. 

1. Витоки державного управління в Україні. Зародження елементів державного 

управління в Україні в епоху Київської Русі. 

2. Розвиток державного управління в Україні в Галицько-Волинському 

князівстві. 

3. Система державного управління в Україні в Литовсько-Польську добу. 

4. Розвиток системи державного управління на українських землях в добу Речі 

Посполитої (1569-1648 рр.). 

5. Органи державної влади та управління в Українській Козацькій державі (друга 

половина XVII - XVIII ст.). 

6. Політико-правове оформлення національної традиції урядування. 

7. Управління в українських землях у складі Російської імперії (кінець XVIII - 

початок ХХ ст.). 

Формування системи державного управління в українських землях у складі 

Австрійської імперії та Австро-Угорщини (кінець XVIII - початок ХХ ст.).  

Література [3; 5; 9; 14; 15; 17; 18] 

  Тема 8. Особливості розвитку системи державного управління в 

зарубіжних країнах 

1. Причини і типи адміністративних реформ на сучасному етапі. 

2. Стратегія адміністративних реформ у країнах з розвиненою економікою. 

3. Особливості проведення адміністративних реформ в країнах ЄС. 

4. Специфіка проведення адміністративних реформ в країнах СНД. 

5. Використання у вітчизняній практиці зарубіжного досвіду вдосконалення 

системи урядування. 

Література [3; 13; 15; 32; 35-39]  

V. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 Тема 1. Загальна характеристика системи державного управління  

1. Державне управління як система. 

2. Структурно-логічні схеми системи державного управління. 

3. Комунікації в системі державного управління: прямі і зворотні зв 'язки. 

4. Суспільні процеси як об 'єкти державного управління. 

5. Соціальний механізм державного управління в демократичному суспільстві. 

Література [2-4; 9; 10; 14-16; 20; 24; 28]  

Тема 2. Державно-управлінська діяльність. Стиль державного управління. 

1. Сутнісні риси і форми державно-управлінської діяльності. 

2. Управлінський процес і технологія управління. 

3. Стиль державного управління. 
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4. Ефективність державного управління. 

Література [2-4; 14; 15; 17; 20; 26; 38; 39] 

    Тема 3. Контроль у сфері державного управління 

1. Сутність контролю в сфері державного управління.  

2. Загальна характеристика та принципи реалізації функції контролю.  

3. Класичний процес контролю. Види контролю.  

4. Принципи соціального управління, що стосуються функції контролю в сфері 

державного управління. 

5.  Основні стандарти внутрішнього контролю.  

6. Детальні стандарти внутрішнього контролю.  

7. Основні шляхи забезпечення ефективного функціонування внутрішнього 

контролю.  

8.  Розвиток системи контролю в сфері державного управління.  

9.  Врахування особливостей контролю для різних державних структур.  

10. Система зовнішнього контролю в Україні.  

Література [1; 3; 6; 9-11; 17-19; 21] 

    Тема 4. Формування системи державного управління в Україні в ХХ - на 

початку ХХІ ст. 

1. Революційна ситуація в Україні та організація діяльності Української 

Центральної ради.  

2. Організація державної влади та управління в період Гетьманату та Директорії 

УНР. 

3. Західноукраїнська Народна Республіка та її органи державної влади і 

управління. 

4. Встановлення радянської системи управління в Україні. 

5. Державне управління в УРСР в умовах створення і функціонування 

загальносоюзної партійно-радянської системи.  

6. Органи державної влади та управління на західноукраїнських землях у складі 

Другої Речі Посполитої, Чехословацької республіки і Румунської монархії.  

7. Спроби реформування органів державного управління під час хрущовської 

"відлиги" та в умовах поглиблення кризи радянської системи. 

8. Реформування органів державної влади і управління в умовах здобуття 

Україною незалежності. 

Література [3; 5; 9; 14; 15; 17; 18] 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
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 Модуль 1 Модуль 2 

 



10 

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

 

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. 

Самостійна робота проходить у навчальній лабораторії кафедри публічного 

адміністрування Ораторський клуб «Державний службовець» 

 

Завдання. 

1. Студенти розбиваються на групи. 

Кожна група готує завдання, зокрема:  

1.1. Проаналізуйте системи котролінгу в державному управлінні. Здійснить 

СВОТ-аналіз. 

1.2.Проаналізуйте проекти нормативно-правових актів щодо формування 

пенсійного страхування. 

1.3.Проаналізуйте проблеми розвитку сфери системи надання адміністративних 

послуг. 

1.4.Розкрийте зміст поняття державного управління, його природу як соціального 

явища і сутнісні риси». 

1.5. Визначте принципи, якими належить керуватися у процесі раціоналізації 

стилю державного управління. 

1.6.Розкрийте сутність поняття ефективності державного управління і технологію 
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1.7. Розкрийте сутність та зміст поняття "державно-управлінські рішення". 

1.8. Назвіть основні форми прийняття державно-управлінських рішень. 

1.9.Які найбільш узагальнені напрями діяльності можна виділити в державному 

управлінні? 

1.10 У яких режимах може здійснюватися державне управління? 

1.11Назвіть основні ознаки державно-управлінських рішень. 

1.12. З яких етапів складається процес прийняття раціональних рішень? 

1.13. Назвіть основні складові класичного процесу контролю. 

1.14.Визначте принцип контролю, що передбачає встановлення системи контролю 

для урівноваження влади та попередження грубих помилок і промахів у її 

діяльності. 

1.15.Розкрийте характерні особливості проведення адміністративних реформ в 

країнах СНД. 

1.16 У чому полягає сутність проведення адміністративних реформ в США? 

1.17 Розкрийте характеристики якісних послуг як процесу реагування на потреби 

громадян. 

 

 

Складіть есе 

Презентуйте його учасникам.  

 

 

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. Теоретико-методологічні засади державного управління. 

2. Державне управління як основний різновид соціального управління.  

3. Державне управління як галузь наукового знання.  
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4. Теоретико-методологічні засади формування сучасної моделі урядування в 

Україні. 

5. Недоліки пострадянської адміністративно-командної системи в України. 

6. Механізми прояву принципів державного управління. 

7. Особливості застосування принципів державного управління.  

8. Вітчизняний та зарубіжний досвід застосування принципів державного 

управління: порівняльна характеристика. 

9. Держава як суб’єкт управління суспільним розвитком. 

10. Обумовленість державного управління суспільним вектором історичної 

еволюції держави. 

11.  Загальна характеристика системи державного управління 

12.  Взаємодія органів державного управління та місцевого самоврядування в 

соціально-економічній сфері. 

13.  Державна політика щодо формування єдиного гуманітарного простору в 

Україні як об’єкт системного аналізу. 

14.  Цілі та функції державного управління. 

15. Організаційно-функціональна структура державного управління. 

16.  Державно-управлінська діяльність. 

17. Форми державно-управлінської діяльності. 

18. Управлінська діяльність в державному управлінні та в інших видах 

управлінської діяльності: спільне та відмінне. 

19.  Сутність та види державно-управлінських рішень. 

20.  Організація виконання державно-управлінських рішень. 

21.  Контроль у сфері державного управління. 

22.  Заходи з покращення контролю в сфері державного управління. 

23.  Характеристика директиви стандартів внутрішнього контролю. Різновиди 

контролю. 

24.  Еволюція розвитку системи державного управління в Україні до початку 

ХХ ст.  

25. Система державного управління в Україні в добу Хмельниччини. 

26.  Формування системи державного управління в Україні в ХХ - на початку 

ХХІ ст. 

27. Органи державної влади та управління в Українській Державі 1918 р. 

28. Формування системи державного управління в Україні в радянську добу. 

29.  Світовий досвід проведення адміністративної реформи і удосконалення 

системи державного управління. 

30.  Особливості розвитку системи державного управління в зарубіжних 

країнах.     

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 
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Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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