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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти – це форма підсумкового
контролю, що проводиться після завершення навчання за освітнім рівнем з метою
визначення фактичної відповідності підготовки випускників нормативним освітньокваліфікаційним вимогам. Підсумкова атестація здійснюється на підставі оцінки
рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, які навчалися за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти, її метою є встановлення фактичної
відповідності

рівня

освітньо-професійної

підготовки

випускників

вимогам

кваліфікаційної характеристики бакалавра з політології.
Підсумкова атестація випускників МДУ освітньої-професійної програми
«Політологія» здійснюється Екзаменаційною комісією після виконання студентами
навчального плану в повному обсязі відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки та стандарту вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на підставі оцінки рівня професійних
знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційною
характеристикою.
Програма підсумкової атестації з місцевого самоврядування та державного
управління для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньопрофесійної програми «Політологія» спеціальності 052 Політологія (денна та
заочна форма навчання) розроблена викладачами кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики.
При розробці Програми враховано Закони України «Про освіту», «Про вищу
освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у Маріупольському
державному університеті», «Положення про організацію контролю та оцінювання
успішності навчання здобувачів вищої освіти у МДУ», «Положення про порядок
створення та організацію роботи ЕК у Маріупольському державному університеті»,
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освітньо-професійної

програми

підготовки

та

стандарту

вищої

освіти

за

спеціальністю 052 «Політологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Програма іспиту дозволяє оцінити рівень підготовки випускника. Вона
складається з критеріїв оцінювання, опису змісту тем, які виносяться на підсумкову
атестацію з місцевого самоврядування та державного управління, орієнтовного
переліку питань до іспиту, списку рекомендованої для підготовки літератури.
Підсумкова атестація є формою виявлення ступеню підготовленості
випускників, які здобувають базову вищу освіту, до здійснення самостійної
професійної діяльності за обраним фахом. Під час випробувань оцінюється рівень
сформованості знань і умінь та відповідність кваліфікації «Бакалавр з політології»
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з політології» ОС Бакалавр здійснює
Екзаменаційна комісія.
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні

компетентність проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі
навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів
відповідної

науки

і

характеризується

комплексністю

та

невизначеністю умов
Загальні

1. Здатність

діяти

громадянські

свідомо

на

основі

компетентності загальнолюдських ціннісних орієнтирів, вміти застосовувати
основні принципи функціонування сучасного суспільства сталого
розвитку та його соціальних інститутів в умовах ринкових
відносин, дотримуватися основ безпеки професійної діяльності
та здорового способу життя (КЗ-1);
2. Здатність до збору, обробки, збереження, продукування,
передачі й аналізу професійно важливої інформації з різних
джерел (КЗ-2);
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3. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію;
працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей
мультикультурного

суспільства;

спілкуватися

рідною

та

іноземною мовами усно та письмово (КЗ-3);
4. Здатність розвивати вміння вчитися упродовж життя з високим
ступенем автономії, розробляти власну траєкторію саморозвитку
(КЗ-4).
Спеціальні

- Здатність аналізувати базові закономірності політичних

(фахові,

процесів, взаємозалежності економічних і політичних процесів,

предметні)

внутрішньополітичних і міжнародних процесів, формулювати

компетентності висновки та оцінки (КП-3)
(СК)

- Здатність аналізувати базові закономірності політичних
процесів, взаємозалежності економічних і політичних процесів,
внутрішньополітичних і міжнародних процесів, формулювати
висновки та оцінки (КП-4)
- Здатність пояснювати класичні та сучасні політичні та
економічні теорії, надавати їх порівняльний аналіз (КП-7)
- Здатність оцінювати і порівнювати моделі і принципи
територіальної організації влади в сучасній державі (КП-13)
-

Здатність

аналізувати

конституційно-правові

засади

функціонування політичної системи України (КП-35)
- Здатність

виявляти чинники, що визначають стабільне і

ефективне розвиток політичної системи України (КП-36)
-

Здатність

брати

участь

в

дослідницькому

процесі,

застосовувати на практиці методи сучасної політичної науки в
політологічних дослідженнях (КП-37)
- Здатність аналізувати та класифікувати виборчі системи, їх
вплив на розвиток політичного процесу (КП-44)
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- Здатність до застосування основних теоретико-методологічних
підходів до політичної компаративістики, до порівняльного
аналізу політичних систем та інститутів, до прогнозування їх
трансформації та розвитку (КП-53)
- Здатність до класифікації політичних режимів, їх порівняльного
аналізу (КП-54)
Питання, які винесені на екзамен, дозволяють перевірити рівень знань з
місцевого самоврядування та державного управління, закономірностей, принципів
та форм функціонування органів державної та місцевої влади. Інформаційною
базою для формування засобів об’єктивного контролю рівня досягнення кінцевих
цілей освітньо-професійної підготовки є змістові модулі за програмами дисципліни
«Місцеве самоврядування та державне управління».
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС
ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Оцінка за підсумкову атестацію з місцевого самоврядування та державного
управління є сумою балів, які здобувач вищої освіти отримує за відповіді за кожним
з питань, передбачених чинною програмою.
Підсумкова атестація з місцевого самоврядування та державного управління
проводиться в усній формі та оцінюється від 0 до 100 балів (три питання, перше та
друге питання оцінюється від 0 до 35 балів та третє питання – від 0 до 30 балів).
Шкала оцінок
Сума балів за 100-

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

FX

0-34

F

бальною шкалою

добре
задовільно
незадовільно

При оцінюванні усних відповідей на іспиті екзаменатори користуються
такими вимогами та критеріями:
− оцінку «відмінно» (А) заслуговує здобувач вищої освіти, що показав
всебічне,

систематичне

та

глибоке

знання

теоретичного

матеріалу;

продемонстрував сформовані вміння реалізовувати теоретичні знання на практиці.
− оцінку «добре» (В) заслуговує здобувач вищої освіти, що показав повне
знання матеріалу; але має деякі труднощі у перенесенні теорії на практику.
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− оцінку «добре» (С) заслуговує здобувач вищої освіти, що показав повне
знання матеріалу; однак демонструє значні труднощі у перенесенні теорії на
практику.
− оцінку «задовільно (D) заслуговує здобувач вищої освіти, що показав
знання основного навчального програмного матеріалу в обсязі, необхідному для
роботи за фахом; задовільно демонструє вміння реалізовувати теоретичні знання на
практиці.
− оцінка «задовільно» (E) ставиться здобувачу вищої освіти, що припускає
помилки при демонстрації знань основного навчального програмного матеріалу в
обсязі, необхідному для роботи за фахом, має значні труднощі у реалізації
теоретичних знань на практиці
− оцінка «незадовільно» (FX) ставиться студенту, що показав значні пробіли
в знаннях основного навчального програмного матеріалу.
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ОПИС ЗМІСТУ ТЕМ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВУ АТЕСТАЦІЮ
БЛОК «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ»
Тема 1. Природа та зміст державного управління. Державне управління як
наука та навчальна дисципліна.
Підходи до визначення поняття “управління”. Етапи розвитку теорії
управління . Ознаки управління. Риси управлінської діяльності. Визначення
управління.
Держава як суб’єкт та об’єкт управління.

Вживання терміна “держава”.

Поняття “держава”. Ознаки та функції держави. Суб’єкт та об’єкт управління.
Механізм реалізації державної влади.
Державне управління як суспільне явище. Співвідношення суспільства та
держави. Поняття суспільного управління. Інститути суспільного управління.
Принципи формування інститутів суспільного управління. Інституційна структура
суспільного управління. Державне управління як вид суспільного управління.
Суспільне призначення державного управління. Людський розвиток як основа ціле
покладання у державному управлінні. Роль державно-громадської взаємодії у
державному управлінні. Відкрите урядування як нова концепція державногромадської взаємодії.
Природа державного управління та його специфіка. Визначення державного
управління.

Визначення

предмета

державного

управління.

Співвідношення

державного управління та менеджменту.
Предмет та об’єкт науки “Державне управління”. Сутність та особливості
галузі науки “Державне управління”. Наукові методи державного управління.
Тейлоризм та файолізм як методологічні основи державного управління.
Методологія Ч. Барнарда. Методологія школи соціальних систем кібернетики.
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Системна

методологія

дослідження

державного

управління.

Синергетична

методологія в державному управлінні.
Місце та роль галузі науки “Державне управління” в науковому пізнанні та
практиці. Практична орієнтація державно-управлінської науки.
Тема 2. Основні теорії та школи управління.
Становлення науки державного управління. Політичне управління як нова
галузь знань другої половини ХХ ст. Концепція управлінської науки Вільсона.
Концепція нового публічного управління.
Класичні концепції державного управління. Теорія бюрократії М.Вебера.
Концепція Д.Валдо. Концепція людських відносин. Концепція “характеристик
лідерства”. Концепція кількісного менеджменту. Системний підхід в управлінні.
Теорії управління кінця ХХ ст. Концепція ситуаційного лідерства. Теорія
обміну та трансформаційного лідерства. Лідерство-служіння. Теорія емоційного
лідерства. Теорія “двигуна лідерства”. Концепція об’єднуючого лідерства. Теорія
опосередкованого лідерства. Теорія розподіленого лідерства. Чотири управлінські
парадигми С.Кові.
Сучасні концепції державного управління. Постмодернізм у державному
управлінні.
БЛОК 2. «СИСТЕМНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»
Тема 3. Державне управління як складна система.
Модель державного Управління. Державне управління як система діяльності.
Ознаки та риси державного управління. Міжрівнева взаємодія у системі державного
управління. Системні характеристики державного управління. Основні чинники
впливу на процеси самоорганізації в системі державного управління. Модель циклу
управління. Ефективність та результативність державного управління.
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Цінності

в

державному

управлінні.

Класифікація

та

характеристика

принципів державного управління. Сутність наступних принципів: універсальні
принципи управління, принципи самоорганізації систем, зворотного зв’язку,
ресурсозбереження,

оптимальності

управління,

релевантності,одноразового

введення інформації, соціальної відповідальності, єдності цілей, управління та
відповідальності, обмеження цілей, вибірковості, конкретності та вимірюваності
цілі, побудови “дерев цілей”, спеціалізації, інституційної ідентичності, формалізації
процедур, ідеальної бюрократичної організації управління, стратегічного мислення,
прийняття рішень, управління якістю рішень, делегування повноважень, управління
людьми, єдиноначальності. Взаємозв’язок законів і принципів управління.
Закони державного управління: єдності системи державного управління
(закон

синергії),

ієрархічності,

пропорційності,

інтеграції,

необхідної

домінування

різноманітності,

глобальної

мети,

спеціалізації,

доктринальності,

економності, пріоритету соціальних цілей, суб’єктивності, історичності.
Суб’єкти державного управління. Об’єкти державного управління. Взаємодія
суб’єктів та об’єктів управління. Прямий управлінський зв’язок. Зворотний
управлінський зв’язок. Субординація та координація. Реординаційні відносини.
Права громадськості та форми участі в державному управлінні. Політичні
партії та громадські організації як суб’єкти державного управління.
Громадський контроль: поняття, цілі, об’єкти, форми, суб’єкти, структура.
Тема 4. Функції державного управління.
Сутність та структура основних функцій держави. Визначення поняття
“функція державного управління”. Класифікація функцій державного управління.
Функції державного управління за Л. Гуликом (POSDCORB: планування,
організація, укомплектування штату, керівництво, координація, звітність, складання
бюджету).
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Функція

надання

державних

послуг.

Поняття

державні

послуги:

адміністративні, управлінські та соціальні послуги. Інформаційні (електронні)
послуги.
Політико-адміністративні функції державного управління: оборона країни,
національна

безпека,

охорона

кордонів,

зовнішня

політика,

забезпечення

правопорядку, політика в інформаційній сфері.
Економічні функції державного управління. Напрями економічної політики.
Соціальні функції державного управління. Гуманітарні функції державного
управління.
Загальні функції державного управління: стратегічне планування, прийняття
управлінських рішень, організація діяльності, мотивація, контроль. Бюрократичні
та адаптивні (дивізіональний та матричний типи) організаційні структури.
Мотивація як функція державного управління. Концепції теорії мотивації:
економічна раціональність і психологічна концепція. Поняття і зміст контролю й
обліку в державному управлінні. Контроль як функція державного управління, її
зміст, державні пріоритети розвитку суспільства.
Допоміжні функції управління: управління персоналом, бюджетна функція,
юридично-судова функція, діловодство, зв’язки з громадськістю,
Тема 5. Методи та механізми державного управління.
Поняття методу державного управління. Визначення методів державного
управління. Класифікація методів державного управління. Загальні та спеціальні
принципи використання методів державного управління.
Адміністративні
Регламентаційні

методи.

методи

Класифікація

(загальноорганізаційні,

адміністративних
функціональні,

методів.
структурні,

посадові). Розпорядчі методи активного (постанови, розпорядження, накази,
рішення, директиви, резолюції, вказівки тощо) та пасивного (інструктування,
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інформування, рекомендація, ревізія, контроль, моніторинг) характеру. Нормативні
методи. Класифікація норм та нормативів.
Економічні методи.

Індикативне планування. Державне регулювання.

Грошово-кредитна та фінансова політика. Конкурентна політика. Вплив на ринкове
ціноутворення. Податкова політика. Економічне стимулювання.
Правові методи. Правове регулювання. Переконання і примус.
Соціальні
прогнозування,

чи

соціально-психологічні

соціальне

планування,

методи

соціальне

управління.

Соціальне

нормування,

соціальне

регулювання, соціальний аудит. Морально-етичні методи. Психологічні методи.
Методи

комплектування

малих

груп.

Методи

гуманізації

праці.

Методи

професійного добору і навчання. Психолого-акмеологічна служба.
Механізми

державного

управління.

Цільові

механізми

державного

управління. Механізми здійснення процесу державного управління. Технологія
державного управління.
БЛОК 3. «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ»
Тема 6. Система органів державної влади в Україні.
Поняття та зміст «апарату державного управління». Ознаки апарату
державного управління. Органи виконавчої влади: поняття та правовий статус. Цілі
органу виконавчої влади. Компетенція, повноваження та обов’язки. Організація
діяльності. Відповідальність, соціальне та інше забезпечення.
Класифікація органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади в
Україні.
Інститут президентства України. Становлення інституту президентства в
Україні. Обрання Президента України. Правове регулювання статусу Президента
України. Функції та повноваження Президента України. Акти Президента України.
Дострокове припинення повноважень Президента України.
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Верховна Рада України. Склад і структура Верховної Ради України. Комітети
Верховної Ради України. Функції та повноваження Верховної Ради України.
Основні форми роботи Верховної Ради України. Рішення Верховної Ради України.
Кабінет Міністрів України. Політико-правові засади діяльності Уряду. Робочі
органи Кабінету Міністрів України. Відносини Уряду з іншими органами публічної
влади.
Центральні органи державної виконавчої влади в Україні. Система
центральних

органів

виконавчої

влади

в

Україні.

Міністерства.

Апарат

міністерства. Патронатна служба міністерства. Територіальні органи міністерства.
Колегіальні органи. ЦОВВ зі спеціальним статусом.
Судова система у правовому забезпеченні державного управління. Законність
в державному Управлінні. Судовий контроль. Роль адміністративних судів у
забезпеченні законності в державному управлінні. Роль Конституційного Суду
України у забезпеченні законності в державному управлінні.
Тема 7. Організаційні засади державного управління.
Цільові аспекти та завдання державного управління. Організаційна структура
державного управління, види організаційних структур. Просторовий аспект
державного управління. Види простору. Кадрове забезпечення державного
управління. Кадрова політика у сфері державного управління. Проблеми кадрового
забезпечення державного управління в Україні. Інформаційне забезпечення
державного управління. Інформаційно-аналітична робота, її засоби. Публічність та
демократія як основи сучасної організації управління. Парламентаризм у
державному управлінні. Громадська думка та її інституційний вплив на державне
управління.
Організація контролю в державному управлінні. Загальна характеристика та
принципи реалізації функції контролю. Світові стандарти системи контролю.
Розвиток системи контролю у сфері державного управління в Україні.
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Тема 8. Різновиди державно-управлінських технологій та їх сутність
Державна політика у сфері електронного врядування. Технології е-управління
на регіональному та місцевому рівнях. Електронний документообіг та захист
інформації. Електронна демократія та соціальні мережі.
Поняття, сутність та типологія управлінського рішення. Типи управлінських
рішень. Суб’єкти підготовки рішень. Основні види управлінських рішень. Форма
прийняття рішень як основа їх класифікації. Місце нормативно-правових актів у
системі управлінських рішень. Процес підготовки та прийняття управлінського
рішення, його етапи. Основні етапи та механізми процесу організації виконання
управлінського рішення.
Бюрократизм як соціальне і державно-правове явище.
Причини

та

умови

виникнення

бюрократизму.

Основні

аспекти

та

компоненти бюрократії. Проблеми подолання бюрократизму в реалізації державноуправлінських відносин. Корупція в системі державного управління, шляхи її
подолання.
Тема 9. Державна служба в системі державного управління.
Державна служба як суб’єкт державного управління. Визначення державної
служби. Соціальна природа виникнення державної служби; її ознаки, цілі.
Управлінська сутність державної служби. Функції державної служби як суб’єкта
державного управління. Функції права як функції державної служби. Функції
держави як функції державної служби. Основні загальні функції державної служби.
Специфічні загальні функції державної служби. Спеціальні функції державної
служби. Допоміжні функції державної служби.
Сутність та особливості державної служби як соціального інституту.
Державна служба як інструмент реалізації державної політики. Державна служба як
публічний інститут. Поняття державно службових відносин: державно-правові,
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статутні, владні. Державна служба як організаційний інститут. Види державної
служби, їх відмінність і функціональна специфіка. Правові джерела державної
служби. Класифікація посад державних службовців: політичні, адміністративні,
патронатні, технічні.
Правова відповідальність посадових осіб державного управління. Етичний
кодекс державної служби.
Тема 10. Закордонний досвід функціонування моделей державного
управління для України
Основи побудови нової моделі управління. Європейський Союз як лідер
модернізації державного управління. Методологія, моделі та методи державного
управління в Європейському Союзі. Нове публічне управління (New Public
Management): доцільність його впровадження. Інструменти New Public Management.
Запровадження New Public Management в Україні. Концепція “належного
врядування” (Good Governance). Особливості розвитку державного управління в
зарубіжних країнах.
Історико-культурні фактори впливу на державне управління в Україні.
Конституційні засади державного управління в Україні. Особливості становлення
української

моделі

державного

управління.

Концептуально-правові

засади

електронного урядування в Україні.
Тема 11. Акти та процедури державного управління
Поняття форми управлінської діяльності. Управлінські процедури. Групи
форм

управлінської

діяльності.

Нормативно-правова

форма

управлінської

діяльності. Нормативно-правовий акт: поняття та види.
Ненормативно-правова

форма

управлінської

діяльності.

Типологія

юридичних дій органів виконавчої влади: ліцензування, акредитація вищих
навчальних закладів освіти, атестація підприємств, робочих місць, судових
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експертів; сертифікація товарів, робіт і послуг, дозвільні процедури, реєстрація з
веденням реєстрів, легалізація суб’єктів та актів, соціальні управлінські послуги.
Організаційна форма управлінської діяльності. Внутрішні (засідання, нарада,
семінар тощо) та зовнішні (децентралізація, деконцентрація, перерозподіл
повноважень, делегування повноважень тощо) організаційні дії владних інституцій.
Поняття субсидіарність.
Матеріально-технічна форма управлінської діяльності. Діловодство та
документування, матеріально-технічне забезпечення.
Поняття та ознаки актів управління. Нормотворча діяльність органів
виконавчої влади. Нормотворча пропозиція. Нормотворча ініціатива. Види актів
управління. Нормативно-правові акти: постанови, накази, розпорядження, рішення,
положення. Підзаконні нормативні акти: поняття та види. Ненормативні правові
(індивідуальні) акти. Вимоги до актів управління загального характеру, спеціальноюридичні та організаційно-технічні. Громадське обговорення. Внутрішнє та
зовнішнє погодження. Суть організаційно-технічних вимог. Нормопроектувальна
техніка, державна реєстрація, правова експертиза нормативно-правових актів,
оприлюднення. Юридичні стани актів управління: припинення, зупинення, зміна,
скасування їх дії.
Поняття «звернення громадян». Пропозиція (зауваження); заява (клопотання);
скарга. Типологія звернень громадян.
Порядок, терміни подання і розгляду звернень. Електронна петиція, порядок
її подання та розгляду Контроль за дотриманням законодавства про звернення
громадян.
Тема 12. Відповідальність у державному управлінні
Види соціальної відповідальності. Конституційна відповідальність. Політична
відповідальність. Солідарна та індивідуальна політична відповідальність. Моральна
відповідальність.
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Юридична

відповідальність.

Дисциплінарна

відповідальність.

Адміністративна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність. Кримінальна
відповідальність.
БЛОК 4. «ОСНОВИ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»
Тема 13. Концептуальні та правові засади місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування: поняття, принципи, завдання та функції. Роль і
місце місцевого самоврядування в системі місцевої влади.
Теоретичні основи місцевого самоврядування. Вчення про природні права
людини і громадянське суспільство як основа теорії місцевого самоврядування.
Теорія

природних

прав

вільної

громади.

Громадівська

теорія

місцевого

самоврядування. Державницька теорія місцевого самоврядування. Головні напрями
державницької

теорії

–

політичний

та

юридичний.

Теорія

соціального

обслуговування. Теорія дуалізму муніципального управління.
Види та напрямки діяльності органів місцевого самоврядування.
Основні

моделі

місцевого

самоврядування:

англосаксонська

та

континентальна (французька). Змішана, іберійська, радянська моделі місцевого
самоврядування. Концепція «Європи регіонів» як сучасна політична парадигма.
Загальні принципи «належного врядування». Особливості взаємовідносин органів
та

посадових

осіб

місцевого

самоврядування

з

місцевими

державними

адміністраціями.
Органи самоорганізації населення.
Правова

природа міжнародних

стандартів місцевого

самоврядування.

Європейська Хартія місцевого самоврядування та Всесвітня Декларація місцевого
самоврядування.
Взаємодія органів місцевого самоврядування, центральних і місцевих органів
виконавчої влади в реалізації державної політики.
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Особливості конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні.
Українське законодавство з місцевого самоврядування. Реформа місцевого
самоврядування в Україні: стан та перспективи. Порядок формування органів
місцевого самоврядування в Україні.
Тема 14. Система органів місцевого самоврядування в Україні, організаційна
основа їх діяльності
Система органів місцевого самоврядування територіальної громади. Система
повноважень місцевого самоврядування.

Система форм здійснення місцевого

самоврядування. Форми безпосередньої та представницької демократії у здійсненні
місцевого самоврядування.
Засади

формування

і

використання

матеріальної

бази

місцевого

самоврядування. Фінансова основа місцевого самоврядування.
Гарантії

місцевого

самоврядування:

поняття

та

класифікація.

Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Територіальна громада як елемент системи місцевого самоврядування:
поняття, види, функції та повноваження. Порядок добровільного об’єднання та
роз’єднання територіальних громад.
Забезпечення доступу до публічної інформації щодо функціонування
місцевого самоврядування.
Поняття представницького органу місцевого самоврядування. Система
місцевих рад. Функції і компетенція представницьких органів місцевого
самоврядування. Система та правовий статус місцевих рад. Повноваження
сільських, селищних, міських рад. Повноваження районних і обласних рад. Сесія
як

організаційна

форма

діяльності

представницьких

органів

місцевого

самоврядування. Форми і методи роботи депутатів представницьких органів
місцевого

самоврядування.

Організація

роботи

депутатів

місцевих

рад.

Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради. Організація і проведення
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слухань в постійних комісіях місцевих рад. Правовий статус сільських, селищних,
міських голів та голів районної, обласної, районної у місті ради.
Виконавчі органи місцевого самоврядування в Україні. Повноваження
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Форми реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні.
Поняття і принципи служби в органах місцевого самоврядування. Порядок
проходження служби в органах місцевого самоврядування. Правовий статус
муніципальних службовців, їх права та обов’язки.
Співробітництво та відносини органів місцевого самоврядування у системі
управління.
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ
З МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
1. Державне управління як наука та навчальна дисципліна.
2. Сутність управління та його роль у суспільстві. Ознаки та риси управління.
3. Держава як суб’єкт та об’єкт управління.
4. Класичні та сучасні концепції державного управління.
5. Методологія державного управління.
6. Поняття, зміст та специфіка державного управління.
7. Модель державного управління.
8. Принципи державного управління.
9. Закони державного управління.
10. Суб’єкти та об’єкти державного управління, їх взаємодія.
11. Права громадськості та форми участі в державному управлінні.
12. Політичні партії та громадські організації як суб’єкти державного
управління.
13. Громадський контроль: поняття, суб’єкти та форми.
14. Сутність та класифікація функцій державного управління.
15. Поняття та систематизація методів державного управління.
16. Механізми державного управління та їх типи.
17. Технологія державного управління: поняття та сутність.
18. Поняття та зміст «апарату державного управління», його ознаки.
19. Органи виконавчої влади як суб’єкти державного управління. Їх правовий
статус.
20. Інститут президентства України.
21. Верховні Рада України як суб’єкт державного управління: склад, функції,
повноваження, основні форми роботи.
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22. Кабінет Міністрів України: засади діяльності, склад, порядок формування та
розпуску.
23. Система центральних органів виконавчої влади в Україні.
24. Місцеві органи виконавчої влади в системі державного управління.
25. Місцеве самоврядування та його роль у державному управлінні.
26. Судова система у правовому забезпеченні державного управління.
27. Цільові аспекти та завдання державного управління.
28. Організаційна структура державного управління.
29. Просторовий аспект державного управління.
30. Кадрове забезпечення державного управління.
31. Інформаційне забезпечення державного управління.
32. Публічність та демократія як основи сучасної організації управління.
33. Парламентаризм у державному управлінні.
34. Громадська думка та її інституційний вплив на державне управління.
35. Організація контролю в державному управлінні.
36. Державна служба як суб’єкт державного управління. Складові елементи та
функції державної служби.
37. Правовий статус державного службовця.
38. Форми управлінської діяльності: поняття та систематизація.
39. Поняття, ознаки та види актів управління. Юридичні стани актів управління.
40. Звернення громадян»: порядок, терміни подання і розгляду звернень.
41. Відповідальність у державному управлінні: конституційна, політична,
юридична та моральна.
42. Європейський Союз як лідер модернізації державного управління.
43. Нове публічне управління (New Public Management): доцільність його
впровадження.
44. Концепція “належного врядування” (Good Governance).
45. Особливості становлення української моделі державного управління.
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46. Концептуально-правові засади електронного урядування в Україні.
47. Культура та етика державного управління.
48. Бюрократизм як соціальне і державно-правове явище. Причини та умови
виникнення бюрократизму.
49. Корупція в системі державного управління, шляхи її подолання.
50. Управлінське рішення: поняття, типологія, етапи підготовки та прийняття.
51. Особливості розвитку державного управління в зарубіжних країнах.
52. Поняття, ознаки, принципи та функції місцевого самоврядування
53. Теоретичні основи місцевого самоврядування.
54. Основні моделі місцевого самоврядування.
55. Особливості конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні.
Українське законодавство з місцевого самоврядування.
56. Реформа місцевого самоврядування в Україні: стан та перспективи.
57. Система органів місцевого самоврядування в Україні, їх компетенція.
58. Порядок формування органів місцевого самоврядування в Україні.
59. Система форм здійснення місцевого самоврядування.
60. Територіальна громада як елемент системи місцевого самоврядування:
поняття, види, функції та повноваження. Порядок добровільного об’єднання
та роз’єднання територіальних громад.
61. Функції і компетенція представницьких органів місцевого самоврядування.
Система та правовий статус місцевих рад.
62. Виконавчі органи місцевого самоврядування в Україні.
63. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
64. Форми реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні.
65. Порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування.
Правовий статус муніципальних службовців, їх права та обов’язки.
66. Взаємодія органів місцевого самоврядування, центральних і місцевих
органів виконавчої влади в реалізації державної політики.
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