
Повна назва: Державне управління і місцеве самоврядування в Україні 

Статус: вибіркова 

Мета: висвітлити коло питань, пов’язаних із становленням і розвитком державного 

управління та місцевого самоврядування в Україні, сучасною системою місцевого 

самоврядування, законодавчо-правовими і організаційними основами діяльності органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Державне управління і місцеве самоврядування» (3 кредити ECTS, 90 год.) 

розроблений за рейтинговою системою та включає в себе лекції (18 год.), групові заняття 

(24 год.), самостійну роботу (48 год.), систему контролю та обліку знань. Викладається у 6-у 

триместрі. Передбачає написання і захист рефератів, тестування і підсумкової контрольної 

роботи за модулями й складання заліку. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Частина І. Теоретичні основи державного та муніципального управління 

Розділ 1. Державне управління як системне суспільне явище. Регіональне управління в системі 

державного управління. 

Розділ 2. Конституційні засади державного управління в Україні. Структура, права, 

компетенція та функції органів влади в Україні. 

Розділ 3. Структура та компетенція органів державного управління на території.  

Розділ 4. Система органів виконавчої влади України: загальна характеристика, управлінські 

зв'язки. Центральні органи виконавчої влади: права, компетенція, функції 

Частина ІІ. Місцеве самоврядування в Україні: основи розвитку місцевої демократії. 

Розділ 1. Історія становлення місцевого самоврядування: світовий та вітчизняний досвід. 

Розділ 2. Види територіальних громад та форми їх діяльності. Місцеве самоврядування та 

система народовладдя. 

Розділ 3. Органи самоорганізації населення, об’єднання громадян та муніципальні асоціації  

в Україні. 

Розділ 4. Міжнародні зв’язки і стандарти в системі місцевого самоврядування України. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 сутність багатофункціонального характеру державного управління та рамкові умови 

його здійснення; 

 основні теорії та школи управління; 

 нормативно-правову базу державного управління та місцевого самоврядування в 

Україні; 

 типи структур управління, зміст управлінської діяльності, функції державного 

управління; 

 технологію прийняття управлінських рішень, методи управлінського контролю, критерії 

оцінки ефективності державного управління; 

 конституційні засади побудови структур державного управління в Україні; 

 склад, статус та функції центральних органів виконавчої влади, їх територіальних 

підрозділів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування; 

 сутність реформування організаційних структур державного управління та місцевого 

самоврядування в Україні; 

 типи структур органу державної влади, вимоги до його побудови; 

 онтологічні, гносеологічні елементи державного управління та місцевого 

самоврядування. 

 

 



Студенти зобов’язані вміти: 

 розрізняти типи структур управління, розмежовувати стадії управлінської діяльності, 

класифікувати функції державного управління за встановленою системою критеріїв; 

 вміти використовувати знання про статус та функції органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування при реалізації державно-службових відносин в системі 

горизонтальних та вертикальних управлінських зв'язків; 

 використовувати знання про сутність реформування організаційних структур управління 

при здійсненні службових обов'язків в сфері удосконалення форм і методів їх взаємодії; 

 використовувати методи менеджменту, основні прийоми стратегічного та ситуаційного 

управління; 

 працювати зі зверненнями громадян, використовувати прийоми та методи Public 

Relations. 

 

Викладач: Лушагіна Тетяна Вікторівна – кандидат політичних наук, старший викладач. 


