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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

“Механізми  державного  управління  та  місцевого  самоврядуван-
ня”  (далі  МДУМС) —  дисципліна,  яка  дає  знання,  необхідні  для 
ефективної  діяльності  фахівців  у  сфері  державного  управління  та 
місцевого самоврядування, як теоретиків, так і практиків. Це зумов-
лено з’ясуванням цілого комплексу питань, пов’язаних з оволодінням 
практичними механізмами реалізації державної політики України.

Мета курсу — сприяти глибшому вивченню особливостей реаліза-
ції державної політики як на загальнонаціональному, так і регіональ-
ному рівнях, шляхів їх оптимізації. Ефективність МДУМС зумовле-
на необхідністю забезпеченням їхньої дії. 

Ключовими проблемами МДУМС є створення та вдосконалення 
моделей упровадження державної політики у різні сфери державного 
та суспільного життя, вдосконалення  її організаційно-функціональ-
ної  структури  та  забезпечення  (кадрового,  фінансового,  норматив-
но-правового). Нагальним  вдосконалення  технологій  державно-уп-
равлінської  діяльності,  її  оптимізація  та  раціоналізація.  У  процесі 
вдосконалення МДУМС активно використовуються прогнозування, 
планування, програмування, моніторинг, аудит, контроль, оцінюван-
ня. Особливої ваги набуває потреба зменшення адміністрування про-
цесів  на  різних  рівнях,  створення моделі  ефективної  взаємодії  між 
центром та регіонами, а також удосконалення нормативно-правової 
бази державної політики у різних сферах, ресурсне, кадрове, інститу-
ційне забезпечення. 

Вивчаються сучасні моделі та шляхи розвитку державної політи-
ки в Україні  і  світі,  стратегія, державні  і  відомчі програми у різних 
сферах державної, регіональної, місцевої, муніципальної, комуналь-
ної політики, шляхи втілення їх у життя.

Після всебічною засвоєння матеріалів курсу студент має
знати: 
•  теоретичні і правові засади державної політики, її форми і ме-

тоди для аналізу та розв’язання національних та регіональних 
проблем; 

•  основні напрями державної політики, становлення та розвитку 
управління та регулювання місцевих процесів в Україні; 

•  практику залучення світового досвіду в державне управління 
та місцевого самоврядування.
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Уміти
використовувати:
•  категорії  планування,  прогнозування,  проектування,  сучасні 

підходи щодо оптимізації МДУМС;
•  засади, форми і методи управління і регулюванння державної 

політики,  зокрема проектування, планування,  аналізу та про-
гнозування для вирішення регіональних та національних про-
блем;

•  технологію, форми й методи визначення стратегічних пріори-
тетів державної політики для аналізу  її кількісних та якісних 
параметрів;

•  як  адміністративні,  так  і  суспільно-моральні,  економічні,  інс-
титуційні, концептуальні важелі управління державною полі-
тикою;

визначати:
•  оптимальні шляхи вироблення та реалізації державної політи-

ки та її місце у загальній системі державного управління та міс-
цевого самоврядування; 

•  ефективність дієвих МДУМС за результатами аналізу програм 
та проектів, вітчизняного й зарубіжного досвіду їх вироблення 
та реалізації, на основі використання методів порівняльного та 
інституційного аналізу;

•  показники  успішності  планів,  порядків,  програм,  проектів  на 
найближчу й віддалену перспективу на основі  існуючого ста-
ну держави за умови наявних концептуальних, інформаційних, 
кадрових,  фінансових  ресурсів  у  межах  чинного  правового 
поля шляхом зіставлення ресурсів і потреб; 

•  основні  напрями  вдосконалення  МДУМС  України,  зокрема 
організаційно-правових засад державного управління та місце-
вого самоврядування;

•  вузлові проблеми та напрями державної політики, механізми її 
впровадження, застосовуючи комплексний підхід до її систем-
ного  аналізу  за  результатами вивчення кількісних  та  якісних 
параметрів та показників, здійснених (впроваджених) держав-
них (недержавних,  за участю держави) планів, проектів, про-
грам,  використовуючи  методи  системного,  структурно-функ-
ціонального, кореляційно-регресивного аналізу;
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розробляти:
•  плани, програми, проекти державних, регіональних і галузевих 

програм національного розвитку за результатами аналізу дер-
жавної політики та стану на основі методології конструювання 
моделей, виходячи з концептуального, ресурсного, кадрового, 
інформаційного забезпечення та механізмів упровадження де-
ржавно-управлінських рішень у різних сферах; 

•  пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативно-правового 
забезпечення державної політики на підставі визначення юри-
дичних властивостей та на основі виявлених ознак її недоскона-
лості за результатами вивчення й аналізу ефективності дієвих 
вітчизняних,  міжнародних,  зарубіжних  нормативно-правових 
документів,  існуючої  практики  регулювання  та  управління 
процесами і просторами на міжнародному, зарубіжному, регіо-
нальному, муніципальному, місцевому, комунальному рівнях; 

•  проекти нормативно-правових актів, спрямовані на підтримку 
різних сфер життя України, процесів українських регіонів, за-
безпечення функціонування структур, побудованих на різних 
формах  власності,  на  засадах  конституційно-правової  регла-
ментації законодавчого та нормотворчого процесів;

•  внутрішню нормативну  документацію  (накази,  розпоряджен-
ня) щодо виконання  завдань міжнародних,  державних,  регіо-
нальних, галузевих, міжгалузевих програм, планів, проектів ре-
гіонального та національного розвитку на засадах конкурсного 
відбору виконавців  (тендер,  грант,  конкурс) шляхом застосу-
вання методів системного аналізу планів, програм, проектів та 
відповідних обґрунтувань;

•  практичні  рекомендації  для  органів  державного  управління 
й  місцевого  самоврядування щодо  вибору  ефективних  засад, 
інструментів і варіантів регулювання та управління процесом 
реалізації державної політики на основі методів порівняльного 
аналізу стану національного простору і регіональних процесів, 
міри їх узгодженості та єдності, рівня ефективності;

аналізувати:
•  проблеми, ресурсний потенціал і напрями вироблення і реалі-

зації державної політики;
•  процеси  вироблення,  реалізації,  регулювання  та  управління 

державної політики, зокрема державними планами, програма-
ми, проектами та їх елементів, шляхи й методи вдосконалення 
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структури концептуального,  кадрового, фінансового,  інститу-
ційного забезпечення, політико-правові проблеми управління 
державної  політики,  приймаючи  відповідні  управлінські  рі-
шення;

контролювати:
•  виконання заходів вироблення та реалізації державної політи-

ки, відповідних законодавчих і підзаконних актів у визначенні 
терміни засобами адміністрування.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“МЕХАНІЗМИ  ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ  
ТА  МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади 
механізмів державного управління та місцевого 
самоврядування

1

2

3

Сутність, об’єкт та функції механізмів державного 
управління та місцевого самоврядування
Цілі, завдання та критерії механізмів державного управління 
та місцевого самоврядування
Теорії та концепції механізмів державного управління 
та місцевого самоврядування, науково-методичні засади 
їх дослідження
Змістовий модуль ІІ. Механізми вироблення та реалізації 
державної політики

4

5

6
7

8 

Види та складові механізмів державного управління та 
місцевого самоврядування
Вироблення та реалізація державної політики у різних сферах 
та державне регулювання 
Засади адміністративно-територіального устрою 
Закономірності й тенденції розвитку державного управління 
на регіональному рівні та місцеве самоврядування 
Система та статус центральних і місцевих органів влади
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1 2
9

10
11
12

13

14

15

Стратегічне управління, планування та цільове 
програмування у державному управлінні
Державні послуги
Результативність і ефективність функціонування
Моніторинг, контроль і аудит у системі державного 
управління і місцевого самоврядування
Управління та регулювання діяльності органів і установ 
державної влади
Взаємини з громадськістю у системі державного управління 
та місцевого самоврядування, регулювання сфер суспільного 
життя 
Інформаційне забезпечення державного управління 
та місцевого самоврядування
Змістовий модуль ІІІ. Основні сфери реалізації державної 
політики України

16
17
18
19
20

Державна гуманітарна політика
Державне регулювання розвитку економіки
Державна політика у сфері національної безпеки і оборони
Державна соціальна політика
Державна науково-технічна та природоохоронна політика
Змістовий модуль ІV. Світовий досвід реалізації державної 
політики та Україна

21

22

Світові стандарти державного управління та місцевого 
самоврядування
Міжнародне співробітництво у сфері державного управління 
та місцевого самоврядування

Разом годин: 108
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“МЕХАНІЗМИ  ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ 
ТА  МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ”

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади  
механізмів державного управління  
та місцевого самоврядування

Тема 1. Сутність, об’єкт та функції механізмів державного 
управління та місцевого самоврядування 

Сутність МДУМС як навчальної дисципліни. Предмет МДУМС. 
Формування МДУМС. Функції МДУМС. Основи  теорії МДУМС. 
Наукові  основи  розробки  концепції  МДУМС.  Понятійно-кате-
горіальний  апарат  МДУМС.  Сутність,  об’єкт  та  функції  МДУМС 
України. Теоретико-методологічні засади розроблення та функціону-
вання МДУМС: категорії, закономірності, системи, класифікація. 

Література [1; 4–6; 8; 21–23; 32; 54]

Тема 2. Цілі, завдання та критерії державного управління та 
місцевого самоврядування

Цілі,  завдання, функції  держави. Стратегії  розвитку держави як 
чинники формування  та функціонування МДУМС. Цілі МДУМС. 
Завдання  та  критерії  державної  політики.  Конструювання  єдино-
го  гуманітарного  простору  в  державній  політиці  України.  Єдність, 
цілісність, однорідність просторових вимірів держави та динаміка на-
ціональних процесів. Значущість МДУМС у забезпеченні цілісності 
та системності державної політики. Цілі, мета, завдання та критерії 
МДУМС України. 

Література [5–7; 23; 38; 55; 56]

Тема 3. Теорії та концепції механізмів державного управління 
та місцевого самоврядування, науково-методичні 
засади їх дослідження

Аналіз МДУМС. Світові та вітчизняні теорії та концепції МДУМС. 
Моделі МДУМС. Науково-методичні засади дослідження МДУМС. 
Розроблення та коригування теорій  і концепцій МДУМС в Україні 
та Світі. МДУМС України як об’єкт системного аналізу. Соціально-
філософський та структурно-функціональний аналіз МДУМС. Тео-
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ретичні засади централізації і децентралізації управління та регулю-
вання МДУМС.

Література [14–18; 27; 28; 32; 33; 56]

Змістовий модуль ІІ. Механізми вироблення та реалізації  
державної політики

Тема 4. Види та складові механізмів державного управління 
та місцевого самоврядування

Організаційний,  правовий,  ресурсний,  кадровий  види МДУМС. 
Нормативно-правові  механізми  захисту  національних  інтересів  у 
державній політиці. Правові гарантії позицій титульної нації та тра-
диційної  православної  культури  суспільства.  Чинне  законодавство 
України щодо механізмів реалізації державної політики. Законодав-
че визнання Голодомору актом геноциду. Укази Президента України. 
Постанови та розпорядження КМУ. Акти місцевих органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування. Розвиток норматив-
но-правового забезпечення державної політики та його системність. 
Вплив міжнародного права на український правовий простір. Міжна-
родні договори України.

Складові МДУМС (цільові, функціональні, організаційні тощо). 
Особливості реалізації  складових МДУМС на центральному, регіо-
нальному, галузевому рівнях та у різних сферах суспільного життя. 
Динаміка структурних змін у МДУМС.

Література [13; 16; 25; 56; 69; 74; 76]

Тема 5. Вироблення та реалізація державної політики  
у різних сферах та державне регулювання

Вироблення та реалізація державної політики у різних сферах: ос-
новні шляхи та етапи. Формування політичних програм та їх вплив 
на державно-управлінську діяльність. Регіональні та галузеві пріори-
тети у процесі вироблення і реалізації державної політики.

Державно-управлінські рішення: розроблення, прийняття, органі-
зація  виконання.  Класифікація  державно-управлінських  рішень  та 
державно-управлінської діяльності.

Державний  розвиток  країни,  регіону,  галузі.  Програми,  плани, 
проекти розвитку та механізми їх реалізації. Особливості державного 
регулювання  розвитку  економічної,  політичної,  безпекової,  гумані-
тарної сфер. Галузеві пріоритети.

Література [1; 2; 12; 42; 48; 60; 72; 75]
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Тема 6. Засади адміністративно-територіального устрою 

Адміністративно-територіальні  моделі.  Адміністративно-тери-
торіальна  система України:  розвиток  та  становлення.  Інституційні, 
економічні, історичні, соціальні засади адміністративно-територіаль-
ного  устрою  держави  та  регіонів.  Шляхи  адміністративно-тери-
торіальної оптимізації (реформи).

Література [6; 13; 15–18; 23; 30; 36; 37; 61]

Тема 7. Закономірності й тенденції розвитку державного 
управління на регіональному рівні та місцеве 
самоврядування

Розвиток  державного  управління  на  регіональному  рівні.  Фор-
мування механізмів узгодження позицій центру та регіонів. Місцеві 
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування: взає-
модія у виробленні та реалізації державної політики. Управління сус-
пільним розвитком на місцевому рівні. Органи самоорганізації насе-
лення (територіальні громади) у виробленні та реалізації державної 
політики.

Література [8; 12; 20; 27; 28; 34; 35; 38; 42]

Тема 8. Система та статус центральних і місцевих  
органів влади

Організаційно-функціональна структура державного управління 
та її загальні принципи. Органи влади та їх апарати. Система і струк-
тура центральних та місцевих органів влади. Органи виконавчої вла-
ди. Органи місцевого самоврядування, їх класифікація. 

Статус органів влади. Типи організаційних структур: лінійна, фун-
кціональна,  лінійно-штабна,  лінійно-функціональна,  дивізіональна. 
Цілі,  завдання, функції,  структури, організаційні відносини органів 
державної  влади.  Напрями  їх  удосконалення.  Структура  та  статус 
ОМС. Гарантії місцевого самоврядування.

Література [43; 55; 56; 58; 64; 67]

Тема 9. Стратегічне управління, планування та цільове 
програмування у державному управлінні

Стратегічні  управління,  планування,  цільове  програмування  у 
МДУМС.  Стратегічний  аналіз  державно-управлінської  діяльності. 
Прогнозування державно-управлінської діяльності. Аналіз державної 
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політики та державно-управлінської діяльності. Планування держав-
но-управлінської діяльності. Стратегічне планування у державно-уп-
равлінській та муніципальній діяльності. Цільове програмування та 
проектування у державному управлінні і місцевого самоврядуванні. 

Література [7; 11; 13; 15–18; 23; 49; 50; 56]

Тема 10. Державні послуги
Сутність, категорії, класифікації, стандартизація, ресурсне забез-

печення  державного  управління. Види  та  сфери  державних послуг. 
Напрями  та  шляхи  оптимізації  державно-управлінських  послуг. 
Маркетинг  муніципальних  послуг.  Регіональний  маркетинг.  Стан-
дарти державних послуг.

Література [12; 13; 23; 28; 37; 64; 65]

Тема 11. Результативність і ефективність функціонування
Результативність  і  ефективність функціонування  суб’єктів  і  ме-

ханізмів державного управління та місцевого самоврядування. Оцін-
ка  ефективності  державно-управлінської  діяльності  (якісні  та кіль-
кісні  параметри,  стандарти).  Раціоналізація  структури  управління 
як чинник підвищення ефективності державно-управлінської діяль-
ності.

Література [33–35; 38; 43; 45; 59]

Тема 12. Моніторинг, контроль та аудит у системі 
державного управління і місцевого самоврядування

Контроль у  сфері державного управління. Державний контроль. 
Моніторинг і контроль державно-управлінської діяльності. Види, ме-
тоди,  технології  контролю. Світові  стандарти  системи  контролю  та 
моніторингу.  Судовий  контроль.  Прокурорський  нагляд.  Громадсь-
кий контроль. 

Державне  управління  на  засадах  сучасних  моделей  якості.  Ад-
міністративний аудит у державному управлінні. Зовнішній та внут-
рішній аудит. Аудит державно-управлінської діяльності. 

Література [3; 4; 7; 21; 22; 32; 37; 40; 45; 74]

Тема 13. Управління та регулювання діяльності органів і 
установ державної влади

Управління та регулювання діяльності органів і установ державної 
влади. Регламентація державно-управлінської діяльності. Державно-
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управлінська  алгоритмізація.  Матриці  управлінсько-регулятивних 
процесів. Регламентація діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня. Нормотворча діяльність та напрями її вдосконалення як інстру-
мент удосконалення моделі державного управління та місцевого са-
моврядування України. 

Література [11; 12; 14; 21; 51; 56; 74]

Тема 14. Взаємини з громадськістю у системі державного 
управління та місцевого самоврядування, 
регулювання сфер суспільного життя 

Основні механізми державного впливу на суспільні процеси та на-
прями їх удосконалення. Управління суспільним розвитком: шляхи 
оптимізації структури.

Взаємодія органів державного управління та ОМС з політичними 
партіями та громадськими організаціями. Громадські ради при цент-
ральних та місцевих органах виконавчої влади. Участь громадськості 
у  виробленні  та  реалізації  державної  політики.  Громадська  думка. 
Інструменти громадського впливу на реалізацію державної політики 
як МДУМС.

Література [9; 11; 12; 15–18; 23; 25; 37; 42; 53]

Тема 15. Інформаційне забезпечення державного  
управління та місцевого самоврядування

Інформаційні технології у ДУМС. Інформаційне забезпечення та 
інформатизація  державно-управлінської  діяльності.  Інформаційне 
забезпечення діяльності ОМС. Державна інформаційна політика. Ін-
формаційна політика ОМС. Формування національного інформацій-
ного простору.

Література [12; 15–18; 23; 25; 36; 44; 51; 69]

Змістовий модуль ІІІ. Основні сфери реалізації державної  
політики України

Тема 16. Державна гуманітарна політика
Державна політика у сфері культури. Освітянська політика. Кон-

цептуальне, інституційне, кадрове, фінансове забезпечення державної 
гуманітарної політики. Формування єдиного гуманітарного простору 
України: засади та механізми. Державна політика щодо відновлення та 
розвитку національної історичної пам’яті. Державна мовна політика. 

Література [1; 2; 14–18; 20; 31; 38; 57; 76]
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Тема 17. Державне регулювання розвитку економіки
Державні фінанси та фінансова політика. Державні видатки. Дер-

жавна політика щодо промисловості та сільського господарства. Суб-
сидії. Трансферти. Дотації. Міжбюджетні відносини. Державне регу-
лювання розвитку економік регіону.

Література [12; 21; 26–28; 34; 50; 57; 66; 72]

Тема 18. Державна політика у сфері національної безпеки 
і оборони

Державна політика у сфері національної безпеки і оборони. Кон-
цептуальне,  інституційне, кадрове, фінансове  забезпечення держав-
ної оборонної та національно-безпекової політики. Державне управ-
ління національною безпекою. 

Література [6; 9–11; 13; 25; 44; 53; 65; 69]

Тема 19. Державна соціальна політика
Система соціального забезпечення та соціальної підтримки. Дер-

жавні соціальні пріоритети. ОМС у виробленні та реалізації держав-
ної соціальної політики. Соціальна політика ОМС. Соціальна інфра-
структура населених пунктів (міста).

Література [12; 21; 23; 24; 26; 29; 35; 41; 60]

Тема 20. Державна науково-технічна та природоохоронна 
політика

Державна науково-технічна політика та пріоритети інноваційного 
розвитку. Розвиток науково-технічної бази фундаментальних дослід-
жень. Міждержавна співпраця у науково-технічній сфері. 

Державна політика щодо раціонального природовикористання. 
Література [8; 11; 26; 31; 44; 54; 60]

Змістовий модуль ІV. Світовий досвід реалізації державної 
політики та Україна

Тема 21. Світові стандарти державного управління та 
місцевого самоврядування

Міжнародні стандарти державно-управлінської діяльності. Прак-
тика державно-управлінської діяльності в зарубіжних країнах. Особ-
ливості державно-управлінської дільності ОМС зарубіжних держав. 
Міжнародні, міждержавні, європейські асоціації органів влади. 

Література [7; 8; 10; 16; 25; 32; 33; 44; 63]
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Тема 22. Міжнародне співробітництво у сфері державного 
управління та місцевого самоврядування

Адаптація  міжнародних  норм  і  стандартів.  Упровадження  євро-
пейських положень у державно-управлінську практику України. Ме-
ханізми впровадження європейських стандартів у розвиток системи 
місцевого  самоврядування України та органів  самоорганізації насе-
лення (територіальних громад). Міждержавне регіональне співробіт-
ництво. Єврорегіони. Участь України в міжнародних, європейських, 
міждержавних  державно-управлінських  та  муніципальних  інститу-
ціях.

Література [2; 7; 9; 10; 16; 44; 63; 70]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Відповідно до навчального плану  студенти  (слухачі)  виконують 
контрольну  роботу.  Номер  варіанта  контрольної  роботи  студент 
визначає  самостійно  за  останньою  цифрою  номера  своєї  залікової 
книжки.

Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4 
об сягом  не менше  ніж  12  сторінок  друкованого  тексту  (Times New 
Roman, 14). Для чіткого та послідовного викладу матеріалу потрібно 
скласти план контрольної роботи, який має містити такі обов’язкові 
структурні частини: 

вступ (обсягом близько 2 сторінок), де висвітлюються сутність і 
значення теми; 

основну частину — розкривається зміст питань теми роботи, на-
водяться зауваження; 

висновки, де підсумовується зібраний матеріал та містяться про-
позиції; 

список використаних джерел, на які даються посилання у тексті.
Контрольна робота оформлюється відповідно до методичних ви-

мог: титульна сторінка — вказується тема роботи, прізвище та ім’я ви-
конавця, його група та навчальний структурний підрозділ (інститут, 
кафедра),  дата виконання, підписується виконавцем. У визначений 
термін робота подається на перевірку на кафедру. До заліку студент 
допускається, якщо контрольну роботу оцінено позитивно.

Під  час  написання  контрольної  роботи  студент  має  використо-
вувати вітчизняні  та  зарубіжні  інформаційні матеріали,  самостійно 
проводити пошук документальної та фактографічної інформації, сис-
тематизувати та узагальнювати дані, виявляти ключові моменти, ви-
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користовувати електронну пошту та телеконференції, застосовуючи 
методи пошуку в мережі Інтернет. За потреби проводити реферуван-
ня документів, формуючи власні погляди на явища, події та процеси, 
ґрунтуючись на знанні граматичних форм. 

ТЕМИ  КОТРОЛЬНИХ  РОБІТ

  1.  Сутність, об’єкт та функції державної політики.
  2.  Цілі, завдання, критерії державної політики.
  3.  Формування  теоретичних  засад  та  практичних механізмів  дер-

жавної політики. 
  4.  Критерії ефективності та практичної значущості механізмів дер-

жавної політики. 
  5.  Чинники, пріоритети, напрями реалізації державної політики. 
  6.  Діагностика державної політики.
  7.  Теорії та концепції державної політики.
  8.  Теоретичні  принципи  управління  та  регулювання  державною 

політикою. 
  9.  Основні форми державно-управлінської діяльності.
 10.  Напрями структурних змін у державному управлінні та місцево-

му самоврядування, шляхи їх узгодження.
 11.  Шляхи оптимізації державно-управлінської діяльності.
 12.  Технологія державно-управлінської діяльності.
 13.  Стилі державно-управлінської діяльності та їх класифікація.
 14.  Раціоналізація державно-управлінської діяльності.
 15.  Територіальні особливості реалізації державної політики. 
 16.  Зарубіжний досвід реалізації державної політики. 
 17.  Основні показники (параметри) державної політики. 
 18.  Принципи та науково-методичні засади аналізу державної полі-

тики.
 19.  Складові державної політики.
 20.  Системний аналіз державної політики. 
 21.  Аналіз кількісних та якісних параметрів державної політики. 
 22.  Види та методи прогнозування державної політики. 
 23.  Стратегічний аналіз державної політики. 
 24.  Характеристика внутрішнього стану України як об’єкта держав-

ної політики.
 25.  Цільове орієнтування стратегії державної політики та визначен-

ня пріоритетів. 
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 26.  Система моніторингу, аудиту та оцінки ефективності державної 
політики, їх складові.

 27.  Використання ресурсів при реалізації державної політики.
 28.  Організаційна структура управління та регулювання державної 

політики.
 29.  Місцеве самоврядування у реалізації державної політики. 
 30.  Організаційно-функціональна  структура  державного  управлін-

ня України та регіональні процеси.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

  1.  Дайте визначення державної політики.
  2.  Розкрийте сутність державної політики.
  3.  Визначте критерії та показники державної політики.
  4.  Висвітліть цілі державної політики.
  5.  Розкрийте класичні теорії державної політики.
  6.  Оцініть теоретичні особливості вироблення та реалізації держав-

ної політики.
  7.  Проаналізуйте сучасні механізми й методи залучення кадрових, 

фінансових та інституційних механізмів при виробленні та реа-
лізації державної політики.

  8.  Означте складові державної політики.
  9.  Визначте пріоритети державної політики України.
 10.  Схарактеризуйте  вузлові  проблеми  державної  політики  Украї-

ни.
 11.  Дайте  оцінку  значущості  державно-управлінської  діяльності  в 

українському державотворенні.
 12.  Схарактеризуйте практичні механізми впровадження управлін-

ня та регулювання державної політики.
 13.  Визначте  основні  напрями  вдосконалення  теоретичних  засад 

державної політики. 
 14.  Висвітліть особливості теорій та концепцій державної політики.
 15.  Схарактеризуйте класичні сучасні теорії державної політики. 
 16.  Назвіть категорії державної політики України.
 17.  Окресліть етапи розвитку МДУМС України. 
 18.  Розкрийте критерії  ефективності  та практичної  значущості ме-

ханізмів упровадження державної політики. 
 19.  Схарактеризуйте шляхи  залучення додаткових позабюджетних 

коштів у державну політику України.
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 20.  Проаналізуйте  проблеми  формування  державно-управлінської 
еліти у державній політиці України.

 21.  Дайте  оцінку  розподілу  і  делегуванню  повноважень  державним 
службовцям при реалізації державної політики у сфері економіки.

 22.  Розкрийте основні напрями управління процесом упровадження 
державної політики.

 23.  Схарактеризуйте  кількісні  та  якісні  показники  (параметри)  уп-
равління та регулювання державної політики у соціальній сфері.

 24.  Дайте оцінку проблемі єдиної Православної Помісної церкви у 
державній політиці України. 

 25.  Покажіть  основні  шляхи  реформування  адміністративно-тери-
торіального устрою України.

 26.  Схарактеризуйте  організаційно-правові  засади  державної  полі-
тики України.

 27.  Визначте основні показники (параметри) державної політики. 
 28.  Поясніть необхідність поступального та сталого розвитку безпе-

кової сфери держави.
 29.  Розкрийте  сутність  сучасних механізмів  та методів  управління 

та регулювання в галузевих сферах.
 30.  Охарактеризуйте принципи та науково-методичні засади аналізу 

державної політики.
 31.  Розкрийте  сутність  механізмів  моніторингу  у  державно-управ-

лінській діяльності.
 32.  З’ясуйте вплив ЗМІ на державно-управлінську діяльність.
 33.  Визначте та проаналізуйте перспективні напрями захисту прав 

титульної нації у єдиному гуманітарному просторі України. 
 34.  Поясніть  засадничі  принципи,  види  та  методи  прогнозування 

державної політики. 
 35.  Дайте характеристику внутрішнього стану єдиного гуманітарно-

го простору України.
 36.  Визначте  та  оцініть  фактори  зовнішнього  середовища  держав-

ного  управління  та  місцевого  самоврядування  України  та  їх 
взаємозв’язки.

 37.  Схарактеризуйте  особливості  державного  регулювання  мігра-
ційних процесів.

 38.  Проаналізуйте механізми й методи управління формуванням на-
ціональної культурної ідентичності.

 39.  Покажіть основні напрями діагностики державної політики.
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 40.  Розкрийте основні особливості статусу органів влади при вироб-
ленні та реалізації програм інтеграції національних меншин.

 41.  Проаналізуйте методи визначення ефективності державної полі-
тики.

 42.  Назвіть  особливості  діагностики  регіональних  процесів  на  різ-
них етапах їх реалізації.

 43.  Розкрийте  найхарактерніші  особливості  реалізації  державної 
політики в інформаційній сфері.

 44.  Визначте особливості  концептуального  забезпечення реалізації 
державної політики.

 45.  Ознайомтеся з теорією та практикою реалізації державної полі-
тики в зарубіжних країнах. 

 46.  Визначте особливості зарубіжного досвіду реалізації державної 
політики та шляхи його управадження у державно-управлінську 
практику Укрїни. 

 47.  Схарактеризуйте  стан  нормативно-правової  бази  державної 
політики та шляхи її вдосконалення у різних сферах.

 48.  Розкрийте причини неефективності державної політики.
 49.  Дайте оцінку пріоритетним напрямам використання бюджетних 

ресурсів при виробленні та реалізації державної політики Украї-
ни. 

 50.  Порівняйте  аналіз  кількісних  та  якісних  параметрів  державної 
політики.

 51.  Розкрийте структуру управління державною політикою України.
 52.  Проаналізуйте співвідношення процесів управління та регулю-

вання у державній політиці України.
 53.  Назвіть головні напрями використання ресурсів при виробленні 

та реалізації державної політики.
 54.  Підготуйте  пропозиції  щодо  стратегічного  аналізу  державної 

політики, її фінансування, кошторису і бюджету.
 55.  Схарактеризуйте  особливості  структурно-функціонального 

аналізу державної політики. 
 56.  Дайте  оцінку  значенню  місцевого  самоврядування  у  реалізації 

державної політики. 
 57.  Розкрийте сутність цільового орієнтування стратегії  державної 

політики та визначення державно-управлінських пріоритетів.
 58.  Проаналізуйте напрями змін (оптимізацї, коригування) органі-

заційної структури реалізації державної політики України.
 59.  Схарактеризуйте порядок підготовки внутрішньої нормативної 

документації щодо  вироблення  та  реалізації  державної  політи-
ки.
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 60.  Визначте  особливості  державної  політики  в  економічній  сфері 
України.

 61.  Назвіть  складові  організаційної  структури  управління  та  регу-
лювання державної політики.

 62.  Окресліть основні показники ефективності державної природо-
охоронної політики.

 63.  Визначте  принципи  та  науково-методичні  засади  системного 
аналізу державної політики.

 64.  Назвіть  необхідні  передумови  ефективного  використання  ре-
сурсів при виробленні та реалізації державної політики.

 65.  З’ясуйте особливості взаємоузгодженості МДУМС.
 66.  Дайте оцінку позиціям регіональних еліт як суб’єкта та об’єкта 

державної політики.
 67.  Схарактеризуйте територіальні особливості організації держав-

ної політики.
 68.  Висвітліть індикатори сталості державної політики. 
 69.  Висвітліть  механізми  державного  управління  суспільним  роз-

витком в Україні.
 70.  Розкрийте особливості нормотворчої діяльності.
 71.  Дайте оцінку державним програмам, планам, проектам. 
 72.  Визначте  місце  і  роль  держави  у  системі  міжконфесійного  та 

екуменічного діалогу.
 73.  Вкажіть  основні  теоретичні  принципи  державної  політики  у 

культурній сфері. 
 74.  Проаналізуйте  зарубіжний  досвід  вироблення  та  реалізації 

державної  політики  зі  збереження  національної  історичної 
пам’яті. 

 75.  Дайте  оцінку  державно-управлінським  рішенням  та  класи-
фікуйте їх.

 76.  Окресліть територіальні особливості реалізації державної мовної 
політики.

 77.  Визначте особливості аналізу кількісних та якісних параметрів 
державної політики України. 

 78.  Висвітліть особливості міжнародного моніторингу стану держав-
ної політики. 

 79.  Розкрийте  сутність  коригування  механізмів  державної  політи-
ки.

 80.  Назвіть особливості оцінювання у державній політиці.
 81.  Розкрийте  схему  розвитку  кадрового  наповнення  державної 

політики України. 
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 82.  Визначте основні механізми реалізації міжнародних угод в Ук-
раїні. 

 83.  Охарактеризуйте  науково-технічне  забезпечення  державної 
політики.

 84.  Вкажіть механізми узгодження позицій регіональних еліт у дер-
жавно-управлінській діяльності України.

 85.  Назвіть основні критерії ефективності та практичної значущості 
механізмів управління та регулювання телерадіопростору Украї-
ни. 

 86.  Дайте  експертну  оцінку  технологіям  моніторингу  в  державно-
управлінській сфері.

 87.  Розкрийте механізми аудиту та оцінки ефективності державної 
політики, їх складові. 

 88.  Здійсніть класифікацію та оцінку ресурсного забезпечення дер-
жавної політики України.

 89.  З’ясуйте особливості державних послуг.
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