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 ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Поняття державного управління та його специфічні риси. Зміст 
державного управління. Об'єктивна необхідність та завдання державного 
управління економікою. Основні категорії державного управління. Сучасні 
принципи державного управління в Україні. Функції державного управління і 
їх класифікація. Суспільні функції держави. Сучасні принципи державного 
управління в Україні. Сутність методів державного управління та їх 
класифікація. Суть управлінського рішення та передумови його вироблення. 
Умови прийняття управлінських рішень: право, повноваження, 
відповідальність, обов'язковість, компетентність. Контроль як важлива 
функція державного управління. Види контролю в державному управлінні. 
Євроінтеграція національної системи державного управління. Основні 
напрямки здійснення соціального захисту населення. 

Загальні засади конституційного ладу України. Конституція України 
про шляхи і засоби демократизації суспільства. Конституція України про 
виконавчу владу. Реалізація принципу розподілу влади в Україні за 
Конституцією. Конституційна реформа. Виконавча влада: поняття, функції, 
види діяльності. Відносини між виконавчою, законодавчою та судовою 
гілками влади в Україні. Кабінет Міністрів України в системі виконавчої 
влади. Органи виконавчої влади (поняття, ознаки, система). Конституційні 
засади побудови державної влади в Україні. Компетенція та відповідальність 
органу виконавчої влади. Міністерства в Україні (загальна характеристика). 
Державні комітети в Україні. Національні агентства в Україні. Обласні 
державні адміністрації: структура, завдання, повноваження. Районні 
державні адміністрації: структура, завдання, повноваження. Центральні 
органи виконавчої влади: типи й основні завдання. Територіальні органи 
центральних органів виконавчої влади. 

Поняття суверенної демократичної держави. Національна держава і 
громадянське суспільство. Політична система і політичне життя суспільства. 
Поняття, структура і функції політичної системи. Особливості сучасної 
політичної системи України. Поняття і функції політичних партій. Партійні 
системи та їх типологія. Сучасні виборчі системи та їх ознаки. Політична 
стабільність і конфлікти. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного 
життя. Поняття і сутність демократії, її головні ознаки і принципи. Політична 
еліта в структурі влади. Сутність політичного лідерства. Політичні лідери в 
політичному житті сучасної України. 

Державна служба в Україні: поняття та принципи функціонування. 
Правовий статус державних службовців. Система управління державною 
службою. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері державної служби: функції та 
повноваження. Формування відкритості державної служби. Комісія з питань 
вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії. Правовий 
статус державних службовців. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на 



державну службу. Порядок проведення конкурсу. Категорії посад державної 
служби. Обмеження щодо призначення на посаду. Права та обов’язки 
державного службовця. Відповідальність державних службовців. 
Проходження державної служби. Класифікація посад державних службовців. 
Групи оплати праці та схема посадових окладів державних службовців. Ранги 
державних службовців. Оплата праці, заохочення та соціальні гарантії 
державного службовця. Обчислення стажу державної служби. Оцінювання 
результатів службової діяльності. Дисциплінарна та матеріальна 
відповідальність державних службовців. Особливості вирішення кадрових 
питань в органах місцевого самоврядування. Декларування доходів 
державними службовцями та посадовими особами місцевого 
самоврядування. Порядок ведення та зберігання особових справ державних 
службовців. Порядок проведення службових розслідувань на державній 
службі та службі в органах місцевого самоврядування. Реформування 
державної служби в Україні. Управління конфліктами на державній службі. 
Лідерство в системі державної служби. Навчання та підвищення кваліфікації 
державних службовців. Сучасні інструменти запобігання та протидії корупції 
на державній службі. 

Система місцевого самоврядування в Україні. Власні та делеговані 
повноваження органів місцевого самоврядування в Україні. Об’єднані 
територіальні громади: завдання та повноваження. Джерела формування 
доходів бюджету об’єднаної територіальної громади. Сільський староста: 
функції, права, обов’язки. Посадові та виборні особи місцевого 
самоврядування. Повноваження органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування. Роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні 
якості соціальних послуг жителям територіальної громади. Особливості 
вирішення кадрових питань в органах місцевого самоврядування. 

Вибори та референдуми в Україні: конституційно-правове 
регулювання. Вибори народних депутатів. Вибори міського голови. Вибори 
до місцевих рад. Вибори голови об’єднаної територіальної громади. Вибори 
сільського старости. Місцеві референдуми, віче. 

Громадянське суспільство: проблеми становлення та розвитку в 
Україні. Громадські організації та їх функції в суспільстві. Демократія: 
сутність та проблеми становлення. Демократична політична система: 
конституційні засади та особливості функціонування в сучасній Україні. 
Організація роботи зі зверненнями громадян в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування. Державна мова як засіб управління й 
консолідації українського суспільства. Релігійна ситуація та державно-
конфесійні відносини в Україні. Міграційні процеси та міграційна політика 
України на сучасному етапі державотворення. 

Інформаційна політика держави: проблеми та пріоритети. Основні 
напрями застосування інформаційних технологій у державному управлінні. 
Роль засобів масової інформації в сучасних суспільствах. Місце і роль 
ідеології в державному управлінні. Електронне урядування як нова форма 
організації державного управління. Проблеми та перспективи впровадження 



та функціонування електронного урядування. Особливості діяльності органів 
державної влади в умовах здійснення інформаційної війни. 
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