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Метою вивчення навчальної дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми 

державного управління в Україні» є ознайомлення студентів з основами 

державного управління, основними проблемами запровадження в умовах 

сучасного державного управління системи ефективного менеджменту та 

напрямками їх вирішення. Ознайомлення студентів із особливостями 

управління в сфері діяльності органів виконавчої влади. 

навчальна – ознайомлення студентів зі специфікою навчальної 

дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми державного управління»; розгляд 

студентами предмету менеджменту державного управління, історичних основ 

його походження; вивчення питання управління у законодавчій та виконавчій 

гілках влади тощо; 

розвиваюча – формування у студентів таких рис, як самостійність, 

творчий підхід, креативність при розгляді студентами проблем і завдань, що 

надаються під час вивчення дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми 

державного управління». 

виховна – формування у студентів таких рис, як організованість, 

дисциплінованість під час виконання студентами індивідуальних навчально-

дослідних завдань. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни за своїм змістом 

безпосередньо та опосередковано пов’язана з такими навчальними 

дисциплінами, як: Інтелектуальна власність, Філософія права, Культура слова, 

Охорона праці в галузі та цивільний захист, Науково-правова діяльність 

(методологія та організація наукових досліджень), Іноземна мова в 

спеціальності, Теорія та практика правозастосування, Практика Європейського 

суду з прав людини, Сучасні інформаційні технології та їх використання в 

правозастосовчій діяльності, Інформаційне право, Професійно-правова 

відповідальність юриста. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Теоретико-прикладні 

проблеми державного управління в Україні»: 

Соціально-гуманітарна ерудованість:  

Здатний до самостійного поповнення, критичного аналізу та застосування 

теоретичних й практичних знань у галузі права  в професійній діяльності та для 

власних наукових досліджень.  

Дослідницькі навички: 

Здатний демонструвати знання сучасної наукової парадигми в галузі 

права та динаміки її розвитку, системи методологічних принципів та 

методичних прийомів правових досліджень. 

Здатний демонструвати поглиблені знання в обраній конкретній галузі 

права. 

Праворозуміння: 

Знати поняття менеджменту у державному управлінні; основні етапи 

становлення менеджменту у державному управлінні; поняття, ознаки 
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державного управління; предмет, завдання та зміст кадрового менеджменту; 

поняття державної виконавчої влади тощо. 

Правозастосування: 

Пояснити конституційні засади побудови структур державного 

управління в Україні, типи структур управління, типи структур органу 

державної влади, вимоги до його побудови, склад, статус і функції центральних 

органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів, місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування. 

Здатний розробляти нормативні правові акти в державно-правовій сфері. 

Здатний кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 

державно-правовій сфері, реалізовувати норми конституційного, 

адміністративного та адміністративно-процесуального права в професійній 

діяльності. 

Здатний запобігати адміністративним правопорушенням, а також 

виявляти та усувати причини й умови, що сприяють їх здійсненню. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).  
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ІСТОРИЧНІ 

ОСНОВИ ЙОГО ПОХОДЖЕННЯ, ГЕНЕЗА ТЕОРІЇ ТА СУЧАСНІ 

ПІДХОДИ 

 

Сутність, зміст та специфіка державного управління. Принципи 

державного управління. Основні теорії та школи управління. Висвітлення 

наукового менеджменту в працях вітчизняних та зарубіжних авторів. Науковий 

менеджмент у діяльності організацій. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста,  оскільки управління є складним і універсальним суспільним 

феноменом. Розвиток суспільства, окремих його сфер не можливий без 

встановлення і реалізації певного набору законів, правил, норм, алгоритму його 

поведінки в цілому і його складових зокрема. Процес впливу на соціум є 

предметом вивчення науки управління. 

Відправними засадами в управлінні виступають цілі, інтереси, знання, 

думки, прагнення і сподівання людини. Для того, щоб стати реальністю, 

управлінський вплив обов'язково має містити в собі цілеспрямування, тобто 

телеологічний момент, а також організаційний момент спрямовувати і 

практично забезпечувати взаємодію людей. 

Водночас, надаючи будь-якому суспільному процесу певні цілі, 

організовуючи в ньому взаємодію людей, управління покликане, в рамках цих 

цілей і організації, конкретно регулювати поведінку і діяльність кожного з 

учасників певного керованого процесу. Тому можна стверджувати, що 

специфіка управлінського впливу полягає в його цілеспрямовуючих, 

організуючих і регулюючих властивостях, які свідчать про його дієвість. 

Відповідно, управління є цілеспрямовуючим, організуючим і 

регулюючим впливом людей на власну суспільну, колективну і групову 

життєдіяльність, який здійснюється як безпосередньо (у формах 

самоуправління), так і за допомогою спеціально створених структур (держави, 

громадських об'єднань, партій, спілок, асоціацій, фірм тощо). 

Управління як суспільне явище, що відпрацьоване і пристосоване людьми 

для вирішення життєвих проблем, має багатогранний характер, складається з 

різноманітних елементів і взаємозв'язків. Це зумовлено тим, що в управлінні як 

суб'єктом, так і об'єктом управлінського впливу виступає людина. 

Визначальним є і те, що управління органічно включене в механізми взаємодії 

природи, людини, суспільства. 

Формування теорії управління як галузі науки, визначення відправних 

теоретичних засад його розвитку на сучасному етапі, передбачає вивчення 

теоретичних підходів, що сформувалися протягом тривалого періоду і знайшли 

підтвердження в рамках загальносистемних, теоретико-інформаційних, 

кібернетичних, економічних, правових, соціологічних досліджень. 
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Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має вивчення принципів  

менеджменту, функцій менеджменту, моделей наукового менеджменту. 

 

ТЕМА 2. ДЕРЖАВА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  

 

Державна влада як складова державно-владного механізму. 

Адміністративний аспект державного управління. Об'єкти управлінської 

діяльності виконавчої влади. Цілі та функціональна структура державного 

управління. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки державне управління – складова політичного управління і 

одночасно поєднує політичні та адміністративні засоби. Державне управління – 

це управління суспільством і окремими його елементами (групами, 

організаціями, інститутами) у різних суспільних сферах з метою забезпечення 

реалізації основних суспільних і державних цілей. 

У широкому розумінні поняття державного управління поширюється на 

всі три гілки влади – виконавчу, законодавчу і судову, а у вузькому – тільки на 

виконавчу. Особливості сучасного державного управління, його еволюція 

пов'язані з процесами зміни соціально-економічної та політичної систем. 

Значення держави та її управління економікою і соціально-культурною сферою 

за сучасних умов не тільки не послаблюються, а й посилюються, про що 

свідчить інтенсивна правотворча діяльність, спрямована на регулювання 

відносин у цих сферах. Конституція України також дозволяє державі активно 

впливати на економічні, соціальні, культурні, політичні процеси, на 

формування ринку й ринкових відносин. Звичайно, діяльність держави та її 

органів не завжди може позитивно впливати на ринкові процеси, але органи 

виконавчої влади якраз і створюють для стимулювання державою ринкової 

економіки. Цю діяльність і мають оцінювати за результатами функціонування 

управлінської системи, змінами в методах управління, його характері. 

Зміни в соціально-економічній системі й державному ладі, перехід до 

ринкових відносин, місцевого самоврядування обумовили зміни в мотивації та 

методах державного управління – воно не зводиться лише до прямого 

управління економікою та соціально-культурною сферою, прямого управління 

діяльністю окремих підприємств і установ з боку вищих органів на основі 

принципу «влада – підкорення». Відбувається процес розроблення заходів, 

спрямованих на стимулювання самостійності в діяльності підприємств і 

установ, пошук напрямів заохочення такої діяльності. Владна управлінська 

діяльність може виявлятися по-різному, а державне регулювання має свої 

особливості не тільки в сферах економіки, соціальної, культурної, 

адміністративно-політичної діяльності, а й у окремих галузях. 

У деяких випадках управління пов'язано з безпосереднім 

розпорядництвом, носить «командний характер», ґрунтується на імперативних 

приписах, заборонах, що обмежують самостійність. Проте воно дедалі більше 

здійснюється у формі нормативного регулювання, використання дозволів і 
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рекомендацій, надання допомоги, сприяння й координації. Об'єкти, що не є 

державними, перебувають в управлінні недержавних структур, а тому діють на 

засадах внутрішнього самоуправління. До них належать недержавні 

підприємства, установи й організації, а держава лише встановлює відповідні 

межі їх діяльності, яка не повинна здійснюватися на шкоду суспільству. Це 

стосується, як правило, порядку створення, реорганізації, ліквідації юридичних 

осіб, сплати податків і виконання загальнообов'язкових правил. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має те, що становлення 

результативного та ефективного управління можливе за умови врахування 

особливостей початку XXI століття, що характеризується глобальною 

інтеграцією економічних і політичних відносин. Сучасна концепція розвитку 

визнає свободи доступу до ресурсів, насамперед інформаційних, і економічної 

діяльності, розширення соціальних прав і можливостей, політичного 

самовиразу громадян. її реалізація передбачає єдину сукупність вимог до 

інститутів держави: відкритість правової та фінансової систем; прозорість 

механізму державного регулювання; чесний уряд; професійно підготовлений та 

кваліфікований персонал державної служби з високим рівнем соціального 

статусу державних службовців; непримиренність лідерів до корупції; захист 

історичного, культурного надбання як основного джерела самопізнання та 

гідності народу. 

 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНИХ 

УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ  

 

Організаційна структура управління державною організацією. Елементи 

організаційної структури управління державною організацією. Побудова 

організаційних структур управління державними організаціями. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юрист 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки однією з важливих характеристик державних установ і 

організацій є структура управління.  

Структура управління – це сукупність стійких зв'язків суб'єктів і об'єктів 

управління державної організації, що реалізуються в конкретних 

організаційних формах, забезпечують цілісність управління і його відповідність 

самому собі, тобто збереження основних властивостей при різних внутрішніх і 

зовнішніх змінах. 

Структура управління державними установами і організаціями 

передбачає організаційне упорядкування, формування організаційної структури 

та здійснення безпосереднього внутрішньо організаційного управління, через 

реалізацію функцій планування, організації, мотивації, контролю, координації. 

Структура управління державної організації або організаційна структура 

управління через упорядкування взаємозв'язків між елементами системи 

визначає поділ праці і службові зв'язки між структурними підрозділами і 

працівниками управлінського апарату щодо підготовки, прийняття і реалізації 

управлінських рішень. 
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Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має побудова 

організаційних структур державних установ і організацій, яка залежить від 

впливу як зовнішніх, так і внутрішніх умов і факторів, а саме: напрямків 

державної політики; конституційно визначених функцій держави, а також цілей 

і функцій державного управління; компетентності управлінських кадрів; 

інформаційного забезпечення діяльності державних організацій. 

 

ТЕМА 4. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ ДО ЄС 

 

Оцінка динаміки європейської та євроатлантичної інтеграції України 

через аналіз законодавчих документів. Державна політика європейської та 

євроатлантичної інтеграції України та її реалізація на сучасному етапі. Розвиток 

євро регіонів. Освіта, наука і культура як дієві фактори суспільного розвитку та 

інтеграції в Європейське співтовариство. Аналіз та оцінка структури 

податкового механізму України як один із найважливіших факторів впливу на 

економіку. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки на сьогоднішній день відносини Європейського Союзу та 

України є основною складовою української зовнішньоекономічної політики, 

важливою ланкою сучасної системи міжнародних відносин. Сутність 

українсько-європейських відносин полягає у вирішенні стратегії подальшої 

співпраці: повноцінне приєднання України до ЄС з оформленням членства; 

відносини з певними обмеженнями інтеграційних спрямовань української 

сторони; встановлення договірних двосторонніх відносин певного типу в 

рамках концепції «ширшої Європи», наприклад, у форматі «особливого 

сусідства». 

Дивлячись на стратегічні завдання України в зовнішньоекономічній 

політиці, очевидним є комплекс системних змін та створення реальних 

передумов для вступу України до Європейського Союзу. Ці зміни, передусім, 

стосуються системи державного управління та державної служби. В 

європейському законодавстві не існує однозначних та жорстких норм, які 

визначають модель державного управління, що має бути в країнах, які прагнуть 

стати членом ЄС, однак є загальноприйняті принципи моделі управління, а 

саме, надійність, прогнозованість, відкритість, прозорість, відповідальність, 

результативність та ефективність надання державних послуг.  

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має те, що інтеграція 

України в системі державного управління повинна проходити з дотриманням 

вищезазначених принципів, а це, у свою чергу, вимагає вирішення цілої низки 

проблем: розмежування політичних і адміністративних посад; підвищення 

ефективності системи управління державною службою; вдосконалення 

механізму проходження державної служби та ін.  
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ТЕМА 5. ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА ДЕРЖАВНО-ВЛАДНІ 

ВІДНОСИНИ  

 

Державна влада як конституційно-правовий інститут. Легалізація та 

легітимація державної влади. Принцип єдності та розподілу державної влади. 

Поняття та ознаки органу державної влади. Конституційно-правовий статус 

органу державної влади. Функції та повноваження центральних органів 

державної влади. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки влада – явище соціальне, а соціальна влада присутня (хоча й у 

прихованій формі) скрізь, де є усталені об'єднання людей: у сім'ї, виробничих 

колективах, державі, тобто там, де є реальні можливості і спроможність 

впливати на поведінку людей за допомогою яких-небудь засобів. Динаміка 

розвитку будь-якої організованої спільності людей є боротьбою між владою і 

хаосом. 

Державна влада є особливим різновидом соціальної влади. Якщо у 

первісному суспільстві соціальна влада має публічний (суспільний) характер, 

то в класово-організованому – політичний. У державі ми маємо справу з 

політичною владою. В аналізі політичних систем суспільства влада посідає таке 

саме місце, як гроші в економічних системах: вона має міцні корені в 

суспільному і приватному житті громадян. 

Державна влада – найважливіша форма політичної влади, її 

концентроване ядро, яка має класовий характер, спирається на спеціальний 

апарат примусу й наділена монопольним правом видавати закони та інші 

розпорядження, обов’язкові для всього населення. 

Поняття влади державної є значно вужчим від поняття політичної влади. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має система органів 

державної влади та їх повноваження, порівняльна характеристика державної та 

політичної влади. 

 

ТЕМА 6. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  

 

Історичний аспект розвитку системи державної влади. Поняття державної 

виконавчої влади. Система органів державної виконавчої влади. Повноваження 

Президента України по управлінню органами виконавчої влади. 

Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України. Органи 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим, особливості їх правового 

статусу. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки розвиток демократії в Україні зумовлює необхідність 

створення системи державної влади, яка б здійснювала якісне управління 

країною під контролем народу та в його інтересах. 
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Державна влада це важливе політико-правове явище, сутність якого 

полягає в тому, що виражаючи хоча б формально волю всіх громадян держави, 

влада здійснює спрямовуючий, організуючий вплив на суспільство. Відповідно 

до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на 

засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна 

Рада України. З принципу поділу влади випливає, що Верховна Рада не 

розглядається як орган вищого рівня щодо інших органів державної влади та 

щодо органів місцевого самоврядування. Вплив Верховної Ради на діяльність 

інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування 

здійснюється виключно шляхом прийняття відповідних законів, обов'язкових 

для всіх суб'єктів на території України. Лише вона має повноваження приймати 

закони, які є актами найвищої юридичної сили. 

Виконавча влада забезпечує безпосереднє управління державними 

справами. Їй притаманні такі ознаки: організаційний характер; неперервне 

здійснення скрізь, де функціонують колективи людей; предметність; 

примусовість, опора на силу. 

Формою виконавчої влади є ієрархічно побудований адміністративний 

апарат. Вона організаційно єдина, ланки нижчого рівня підпорядковані ланкам 

вищого рівня. Виконавча влада, яка завжди розглядалась як вторинна щодо 

законодавчої, в умовах демократичної правової держави перетворюється на 

рівноцінну із законодавчою та судовою владами гілку. 

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів 

України. Структурною ланкою виконавчої вертикалі є центральні органи 

виконавчої влади (ЦОВВ), до складу яких входять міністерства, державні 

комітети (державні служби) та ЦОВВ зі спеціальним статусом. 

Наступним організаційно-правовим рівнем органів виконавчої влади є 

місцеві органи виконавчої влади. Виконавчу владу в областях і районах, містах 

Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Функції 

виконавчої влади також здійснюють місцеві (територіальні) органи (підрозділи) 

міністерств та інших ЦОВВ. Органи виконавчої влади забезпечують управління 

економічною та соціальною сферами всієї країни, вирішення всіх інших 

управлінських справ 

Судова влада є частиною доктрини розподілу влади у правовій державі. 

Основу судової влади в Україні становлять суди, що є різними за своєю 

компетентністю та юрисдикцією. Система судів загальної юрисдикції 

забезпечує захист прав і свобод громадян через розгляд цивільних, 

кримінальних, адміністративних та інших справ. Найвищим судовим органом у 

системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. До судової гілки 

влади як її самостійний суб'єкт входить Конституційний Суд України. Він є 

єдиним органом конституційної юрисдикції, що вирішує питання про 

відповідність законів та інших правових актів Конституції України.  

Поділяється не сама влада, а механізм її здійснення. Він структурується 

за функціональною та суб'єктною ознаками. У першому випадку поділ влади 

означає виділення основних функціональних видів діяльності держави – 
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законотворення, правозастосування та правосуддя. У другому – означає 

організаційний устрій держави як сукупність різних видів державних органів – 

законодавчих, виконавчих і судових з притаманною їм компетенцією, тобто 

державно-владними повноваженнями. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має структура органів 

державної влади, система органів державної влади, сутність та особливості 

організаційної структури органу державної влади, взаємодію органів державної 

влади між собою, функції та повноваження органів державної влади тощо. 

 

ТЕМА 7. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ, 

ОСНОВНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ   

 

Поняття та суть управлінського рішення. Зміст процесу підготовки та 

прийняття управлінського рішення. Зміст процесу виконання управлінського 

рішення. Основні етапи та механізми процесу організації виконання 

управлінських рішень. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки прийняття рішень безпосередньо пов'язана з цілеспрямованою 

діяльністю людини, адже управління соціальними системами здійснюється 

шляхом прийняття рішень. Саме через них проявляється цілеспрямованість 

державного управління. 

Процес прийняття рішень вивчався наукою завжди, зокрема 

спеціалістами була розроблена теорія прийняття рішень (Бернард, 1938 р. та 

ін.). Згодом ця теорія була розвинута у теорії раціонального вибору (Герберт 

А. Саймон); обмеженого раціонального вибору (Герберт А. Саймон, Марч, 

Сайєрт). Про важливість рішень Джордж Гордон писав так: «Ухвалення рішень 

- основа основ державного управління, як і всієї організованої людської 

поведінки». 

Управлінські рішення, що приймаються на державному рівні, торкаються 

всього суспільства або найважливіших його сфер і можуть регулювати 

поведінку всіх, без винятку, соціальних груп та окремих громадян. Наслідки 

цих рішень зачіпають інтереси та впливають на життя великих спільнот, на 

суспільство в цілому. Тому помилки в прийнятті рішень, особливо на вищих 

щаблях державного управління, можуть призвести до великих моральних і 

матеріальних втрат. 

Здорового глузду, передбачення, досвіду керівника вже недостатньо для 

прийняття раціональних (а в ідеалі - оптимальних) управлінських рішень. 

Стають необхідними спеціальні знання не тільки зі сфери рішення, що 

ухвалюється, але й з цілого ряду наук: психології, соціології, інформатики і т. д. 

Крім того, ці знання не повинні бути знаннями «взагалі», мають бути логічно 

«прив'язаними» до проблеми підготовки, прийняття і реалізації конкретних 

рішень з урахуванням особливостей державного управління. Так, вчений 

Д. Форрестер – автор методу динамічного моделювання, вважав однією з 

основних причин недостатнього впливу наукових методів прийняття рішень на 
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практику в тому, що «більшу частину досліджень процесів прийняття рішень 

починали люди, які мало ознайомлені з практикою управління та політичного 

керівництва». 

В умовах становлення демократичного суспільства та переходу до 

ринкової економіки питання підвищення якості та ефективності рішень, які 

приймаються і реалізуються, а також оперативність їх вирішення набувають 

особливої актуальності. Управлінське рішення розглядається як процес 

вироблення та реалізації раціонального варіанту проблеми чи завдання та як 

фіксований правовий акт (нормативний чи індивідуальний 

Крім того, важливість управлінських рішень та й самої функції їх 

прийняття у процесі державного управління зумовлена тим, що їх ухвалення, 

по-перше, чітко простежується як умова виконання всіх інших функцій; по-

друге, є безпосереднім продуктом діяльності керівників усіх рівнів управління; 

по-третє, є одним із важливих засобів формування соціальних інтересів; по-

четверте, виступає однією з форм реалізації соціальних інтересів. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має класифікація рішень у 

державному управлінні, зміст процесу підготовки та прийняття управлінського 

рішення, зміст процесу виконання управлінського рішення, основні етапи та 

механізми процесу організації виконання управлінських рішень 

 

ТЕМА 8. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ТА ЇХ РОЗГЛЯД ОРГАНАМИ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  

 

Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади. 

Порядок розгляду звернень громадян Моделі поведінки у суспільстві: Розгляд 

пропозицій (зауважень) громадян; Розгляд заяв (клопотань); Розгляд скарг 

громадян. Термін подання скарги. Відповідальність за порушення 

законодавства про звернення громадян.  

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки сьогодні важко уявити такий орган державної влади чи орган 

місцевого самоврядування, якому б не доводилося вирішувати скарги чи заяви 

громадян. Людина звертається до органу влади або посадової особи письмово 

чи усно, сподіваючись, що її почують, прислухаються до її поради, пропозиції, 

критичних зауважень стосовно їхньої діяльності та будуть вжиті відповідні 

заходи для поліпшення роботи, вирішені питання, що порушуються у 

зверненні. 

Прийняття Конституції України поставило на порядок денний питання 

практичної реалізації наданого громадянам права (ст. 40) надсилати 

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 

службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

З метою законодавчого врегулювання цієї конституційної норми 2 жовтня 

1996 року був прийнятий Закон України «Про звернення громадян». Крім того, 
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законодавство про звернення громадян включає й інші законодавчі акти, що 

видаються відповідно до Конституції та цього Закону. 

Закон надає і забезпечує можливість: для подальшої демократизації 

управління державними і громадськими справами; для впливу громадян на 

поліпшення роботи органів державної влади, установ, організацій, підприємств 

незалежно від форм власності; для захисту своїх прав та законних інтересів. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має вивчення та аналіз в 

цілому Закон «Про звернення громадян» та його окремі положення. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми державного 

управління» передбачено: 

- для денної форми навчання – екзамен; 

- для заочної форми навчання – 
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Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

Критерії оцінювання успішності навчання 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми державного 

управління в Україні» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: 

Для навчальної дисципліни «Деонтологічні основи правоохоронної 

діяльності» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

В університеті, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, з урахуванням «Положення про організацію освітнього 

процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ», 

затвердженого наказом ДДУВС від 09.04.2019 № 293, педагогічний контроль 

розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу 

виховання, освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: 

діагностичну, навчальну, організаційну та виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

студентом під час освітнього процесу, педагогічний контроль являє собою 

систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й 

означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто 

навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані 
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результати навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати виховання 

у вигляді сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і 

потреб особистості. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих 

навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, 

забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням 

технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю 

знань студентів, слухачів є складовими навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з 

дисципліни. 

 

 

Для навчальної дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми державного 

управління в Україні» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: 

- семінарські заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- перевірка самостійної роботи; 

- екзамен тощо. 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) 
Додаток 2 (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет державного управління, 

історичні основи його 

походження, ґенеза теорії та 

сучасні підходи 

14 4 2 2  10 

2 Держава і державне управління  14 4 2  2 12 

3 Організація управління в 

державних установах і 

організаціях 

16 6 2 2 2 10 

4 Державне управління процесом 

інтеграції України до ЄС 

16 6 2 2 2 10 

5 Державна влада та державно-

владні відносини 

14 4 2 2  10 

6 Система органів державної влади 16 6 4 2  10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Прийняття рішень у державному 

управлінні, основні форми 

здійснення 

14 4 2  2 10 

8 Звернення громадян та їх розгляд 

органами державної влади 

16 6 4  2 10 

 Разом за семестр 120 40 20 10 10 80 

 Форма підсумкового контролю екзамен 
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26.06.2019, протокол №20 
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и
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т.
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я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет державного управління, 

історичні основи його 

походження, ґенеза теорії та 

сучасні підходи 

 2 2 2   

 Разом за семестр  2 2    

1.  Держава і державне управління 10 2 2   10 

2.  Організація управління в 

державних установах і 

організаціях 

10 2 2 2  10 

3.  Державне управління процесом 

інтеграції України до ЄС 

12 2   2 10 

4.  Державна влада та державно-

владні відносини 

12 2    10 

5.  Система органів державної влади 12     10 
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6.  Прийняття рішень у державному 

управлінні, основні форми 

здійснення 

12     10 

8 Звернення громадян та їх розгляд 

органами державної влади 

12     10 

 Разом за семестр 90 8 4 2 2 80 

 Форма підсумкового контролю залік 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні 

 
Освітній ступінь магістр                                                            Спеціальність 081 «Право» 

 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 

Основні нормативні акти: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної 

Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 червня 

2016 року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532). 

2. Європейська конвенція про громадянство від 7 листопада 1997 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2008. № 13. Ст. 359. 

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

4 листопада 1950 року. Офіційний вісник України. 1998. № 13. 

4. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір від 

7 листопада 1997 року (Витяг). Бюлетень законодавства і юридичної практики 
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