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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предмет навчальної дисципліни: основні характеристики державного управління як 

складного соціального явища, загальні закономірності взаємодії соціальних об’єктів в 

процесі формування та реалізації державно-управлінських впливів, обумовленість та 

напрями еволюції державного управління. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими знаннями щодо теоретичних та 

практичних аспектів здійснення державної влади та держави формування на цій основі 

відповідних вмінь та навичок. 

 

Основні завдання 
 

Завдання дисципліни: визначити сутність держави на сучасному етапі і тенденції її 

розвитку як суб’єкта управління, розглянути поняття та зміст державного управління; 

проаналізувати принципи сучасного державного управління; розкрити методи державного 

управління та механізми їх застосування в сучасних умовах; ознайомити з історією 

становлення та процесом еволюції державного управління в Україні; проаналізувати зміст 

державно-управлінської діяльності, її форми, методи, засоби; визначити чинники, що 

значною мірою обумовлюють сучасний стан державного управління в Україні. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних предметів «Вступ до фаху», «Історія 

України», «Політична економія», «Безпека життєдіяльності» та передує вивченню 

навчальних дисциплін «Публічне управління соціальним розвитком», «Комунікації в 

публічному адмініструванні», «Публічна служба, публічні засади адміністративної 

діяльності», «Менеджмент державних установ і організацій». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: основні поняття в галузі теорії державного управління; основні тенденції 

розвитку державного управління в Україні; форми організації державного управління в 

минулому; особливості, причини і напрям еволюції державної служби; засади ресурсного 

забезпечення державного управління. 

б) уміти: з урахуванням особливостей визначеної системи, використовуючи технології 

типових методів управління, визначати в системах технологію управління системою, що є 

раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та застосовуваними ресурсами;  

здійснювати планування, організацію та контроль виконання завдань державних, 

регіональних, галузевих (міжгалузевих) програм і проектів розвитку відповідної території чи 

галузі, застосовуючи різні види планування; визначати раціональну структуру і 

збалансованість ресурсів установи, підрозділу засобами управління на принципах 

раціональної організації праці; висловлювати, обґрунтовувати і відстоювати власну позицію 

стосовно подій та явищ суспільного життя на основі ціннісного відношення до історичного 

минулого й сучасного розвитку;  визначати ефективність діючих форм і методів державного 

управління за результатами аналізу програм розвитку територій, галузі, вітчизняного і 

зарубіжного досвіду їх реалізації в контексті європейської інтеграції, використовуючи 

методи порівняльного та інституційного аналізу. 



 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Управління як суспільне явище. 

Тема 2. Основні етапи розвитку управлінської думки. 

Тема 3. Державне управління як  різновид соціального управління. Основи теорії та 

методології  державного управління. 

Тема 4. Принципи державного управління, їх систематизація і особливості застосування. 

Тема 5. Цілі і функції державного управління. 

Тема 6. Загальна характеристика системи державного управління. 

Тема 7. Держава як суб’єкт управління суспільними процесами. Державна влада та державне 

управління в Україні. 

Тема 8. Суспільні процеси як об’єкти державного управління. 

Тема 9. Форма державного устрою і методи державного управління. 

Тема 10. Конституційний розподіл влади та державне управління. Державне управління і 

виконавча влада. 

Тема 11. Державно-управлінська діяльність. Стиль державного управління. 

Тема 12. Витоки національної традиції врядування в Україні і її політико-правове 

оформлення. 

Тема 13. Розбудова системи державного управління в незалежній Україні. 

Тема 14. Зарубіжний досвід державного управління і його використання у вітчизняній 

практиці. 
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