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Загальний опис дисципліни 
Метою дисципліни є формування сучасного економічного мислення, засвоєння 

теоретичних знань щодо: змісту етапів еволюції теорії і практики, сутності державного 

управління, його принципів, методів та основних елементів; механізму й основних аспектів 

регіональної політики держави. Студент після ознайомлення та вивчення дисципліни 

«Державне управління та місцеве самоврядування» має опанувати відповідну сукупність 

знань, вмінь та навичок, які повинні сприяти загально професійній підготовці майбутніх 

спеціалістів і забезпечити належне виконання ними покладених завдань у сфері управління; 

вивчення теорії та практики державного та регіонального управління; набуття навичок аналізу 

процесів, що відбуваються на відповідних рівнях управління, закріплення умінь самостійного 

виконання поставлених завдань та обґрунтування параметрів раціональної схеми управління 

виконавчої системи; вивчення теоретичних і практичних засад організації державних та 

регіональних структур.  

 

 

Теми лекцій: 

1. Основи теорії державного управління. 

2. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку. 

3. Роль різних гілок влади у процесі державного управління. 

4. Система органів державної влади в Україні: конституційні основи їх функціонування, 

роль в управлінні. Центральні органи виконавчої влади в Україні. 

5. Державне управління на регіональному рівні. Регіональні органи державного 

управління. 

6. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні. 

7. Внутрішня організація та управління органу державної влади. 

8. Ефективність державного управління. Державний контроль у сфері виконавчої влади. 

 

 

Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних)  

1. Теорія управління: поняття, сутність. Держава як суб'єкт управління суспільними 

процесами. 

2. Державне правління та виконавча влада: їх співвідношення в умовах розподілу влади.  

3. Принципи державного управління, механізми їх прояву та застосування. Апарат 

державного управління: структура, функції та діяльність.  

4. Методи державного управління в умовах становлення Української держави.  

5. Місцеве самоврядування в Україні. Теоретичні питання самоврядування в Україні. 

6. Проблеми реформування державного управління і місцевого самоврядування.  



7. Централізація і децентралізація в державному управлінні.  

8. Європейська хартія місцевого самоврядування – ключовий орієнтир на шляху 

децентралізації та реформування місцевого самоврядування. Світовий досвід 

децентралізації і розвитку місцевого самоврядування.  

9. Перспективні напрями формування сучасних територіальних громад.  

10. Алгоритм добровільного об’єднання територіальних громад. Практика створення 

об’єднаних територіальних громад. 

 


