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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Курс “Політологічні аспекти державного управління” є логічним 
продовженням попередніх курсів з політології, присвячених аналізу 
політичної думки від стародавніх часів і до кінця XIX ст. 

На сучасному етапі перехідного періоду в Україні гостро постає 
необхідність точного визначення змісту і характеру політики, полі-
тичних відносин і політико-управлінської діяльності з огляду на їх 
особливість у процесі становлення у країні нової соціальної системи.

Спираючись на існуючу законодавчу базу, необхідно відзначити, 
що українське суспільство визначило ту роль політики, політичного 
управління, яку вони відіграють в організації процесу переходу Укра-
їни від тоталітарного до демократичного суспільства в умовах відсут-
ності традиційного для розвинутих країн історичного часу, який вони 
мали у власному русі до висот сучасної цивілізації. Тому науково-
практичні проблеми політичного управління в сучасних умовах, їхнє 
осмислення є одним з найактуальніших завдань вчених і політиків. 

Таким чином, методологічна теза, покладена в основу курсу, ба-
зується на наступних визначеннях. Оскільки політичне управління 
в Україні має відверто лідерську характеристику, його структура, 
участь у підготовці й прийнятті політичних рішень перетворюється у 
двоєдиний процес, в якому втрачається сенс організаційно-правового 
розчленування цих двох основних етапів формування управлінського 
рішення і статус “політичного” може набрати будь-який етап і будь-
який його учасник, а також будь-який елемент цього процесу. 

Поняття “політико-управлінська діяльність держави”, що розгля-
дається в запропонованому курсі, наповнюється суто національним 
змістом, відтворює його особливу роль в українській реформації.

Метою вивчення курсу “Політологічні аспекти державного 
управління” є засвоєння студентом базових знань про сутність дер-
жавного управління, визначення ролі органів державної служби в по-
літико-управлінських процесах.

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні
знати: 

 • об’єкт та предмет курсу “Політологічні аспекти державного 
управління”, понятійно-категоріальний апарат курсу; 

 • сутність і зміст політико-правових засад державного управ-
ління в процесі суспільно-політичних перетворень у сучасній 
Україні;
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 • політико-правові механізми управління суспільством; 
 • фактори, що стимулюють залучення широких верств населен-

ня до участі в процесах суспільно-політичних перетворень;
вміти:

 • орієнтуватися у проблемах поділу влади, формах державного 
устрою і державного улаштування; 

 • визначати механізми ефективної реалізації політико-органі-
заційних принципів у сфері державної політики;

 • розпізнавати різні види владних відносин, специфіку полі-
тичної влади та політичної діяльності, їхню сутність, структу-
ру, характерні ознаки та функції на сучасному етапі; 

 • давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних 
суб’єктів з позицій загальнонаціональних інтересів;

 • здійснювати аналіз суспільних процесів і на їх основі визна-
чати основні напрямки діяльності політичних інститутів у 
процесі суспільно-політичних реформ.

Основний зміст дисципліни подається у програмі, що включає дві 
частини, які, у свою чергу поділяються на шість органічно пов’язаних 
між собою модулів. 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ПОЛІТОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ  
ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ”

№ Курс _____ 3–4 ______ 

Семестр ______ VI–VII _____ 

Всього годин 
у семестрі ____ 108 _____

Назва змістового 
модуля і теми
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЧАСТИНА І. Державне управління як основна політична 
функція держави

Змістовий модуль І. Державна служба як суб’єкт державного 
управління

1 Теоретичні основи державної 
служби

2 2 2

2 Державна служба як соціальний, 
публічний та організацій інститут

2 2

3 Управління — основна функція 
державної служби

2 2 2

Змістовий модуль ІІ. Іноземні та вітчизняна системи 
“адміністративно-соціального управління”

4 Історія розвитку теорії “адмініст-
ративно-соціального управління”

2 2 2

5 Сучасні провідні наукові школи 
і напрямки “адміністративно-
соціального управління”

2 2 2

6 Система органів державного 
управління України

2 2 2
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Продовження таблиці

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Органи виконавчої влади як 
суб’єкт політико-управлінської 
діяльності

2 2

Змістовий модуль ІІІ. Політична діяльність держави та 
політологічні аспекти управлінських процесів

8 Політичні проблеми соціального 
управління як об’єкт дослідження 
суспільних наук

2 2 2

9 Політологічні аспекти управлін-
ських процесів

2 2 2

10 Політична діяльність держави 2 2 2

ЧАСТИНА ІІ. Сутність і завдання політичного 
управління державою

Змістовий модуль IV. Теоретичні основи політичного 
управління

11 Політичне управління у просторі 
соціальних норм

2 2 2

12 Політичне управління в організа-
ційному контексті

2 2

13 Концептуальна еволюція політич-
ного управління

2 2 2

14 Політичні механізми управління 2

Змістовий модуль V. Політична діяльність громадських 
об’єднань та політичних партій

15 Громадські об’єднання як суб’єкти 
політичної діяльності

2 2 2

16 Сутність і функціонування 
партійної системи: взаємодія із 
системою соціального управління

2 2 2

Закінчення таблиці

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Змістовий модуль VІ. Політологічна діяльність у сфері 
державного управління

17 Державна політика і стратегічне 
державне управління

2 2 2

18 Політична аналітика та консульту-
вання у сфері державного управ-
ління

2 2 2

19 Політологічний менеджмент і 
маркетинг

2 2

20 Шляхи формування української 
школи адміністративно-соціаль-
ного управління

2 2 2

Разом годин: 108

ЗМІСТ  
дисципліни 

“ПОЛІТОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ  
ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ” 

ЧАСТИНА І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВНА 
ПОЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

Змістовий модуль І. Державна служба як суб’єкт 
державного управління

Теоретичні основи державної служби. Система державної служби 
та її види. Цілі та функції державної служби. Сутність, особливості та 
принципи державної служби. Державна служба як соціальний, публіч-
ний та організаційний інститут. Поняття, види державних службовців 
та їх місце в соціальних групах. Організація державної служби та ка-
тегорії державної служби. Поняття “посадова особа” у законодавстві 
та правовій науці. Види відповідальності державних службовців. 

Управління як основна функція державної служби. Поняття, види, 
зміст управлінської діяльності. Поняття і зміст державного управ-
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ління. Форми і функції державного управління. Методи державного 
управління.

Література [2; 4; 5; 7–9; 12; 13; 16; 19; 22; 33; 36; 43; 44; 
47; 49; 50; 55; 59; 65–67; 71; 72; 74–78]

Змістовий модуль ІІ. Іноземні та вітчизняна системи 
“адміністративно-соціального 
управління”

Історія розвитку теорії “адміністративно-соціального управлін-
ня”. Законодавче оформлення сучасного інституту професійної дер-
жавної служби в провідних країнах Заходу. Роль і значення “політич-
ної діяльності державного апарату”, її зміст і риси, вплив на державне 
управління. Порівняльний аналіз сучасних методів вивчення “полі-
тичної діяльності” і “соціального управління”. Сучасні провідні на-
укові школи і напрямки “адміністративно-соціального управління”. 
Моделі службової кар’єри соціального службовця: можливості і пер-
спективи розвитку. Етичний кодекс державної служби. Контроль над 
державною адміністрацією. Вплив політичних партій на розвиток си-
стеми адміністративно-соціального управління.

Система органів державного управління України. Організаційна 
структура і штати органів управління. Поняття і система принципів 
державного управління. Правові та неправові форми державного 
управління. Поняття і види засобів забезпечення законності у сфері 
дер жавного управління.

Органи виконавчої влади як суб’єкт політико-управлінської ді-
яльності. Органи виконавчої влади як різновид державних органів. 
Система та класифікація органів виконавчої влади. Повноваження і 
форми діяльності місцевих адміністрацій. Політичні аспекти діяль-
ності місцевих адміністрацій.

Література [1; 6; 11–14; 21; 27; 28; 40–43; 48; 
62–64; 74; 76; 78]

Змістовий модуль ІІІ. Політична діяльність держави та 
політологічні аспекти управлінських 
процесів

Політичні проблеми соціального управління як об’єкт досліджен-
ня суспільних наук. Роль і значення “політичної діяльності держав-
ного апарату”, її зміст і риси, вплив на державне управління. Об’єкт, 

предмет і методологія “політичної діяльності”, “соціального адмініст-
рування” і “соціального управління”. Зростання ролі спеціалізації в 
галузі соціального управління як відображення складності практич-
них задач, що стоять перед сучасною “державною адміністрацією”.

Політологічні аспекти управлінських процесів. Політичні чинни-
ки управлінської діяльності. Психологічні особливості індивідуаль-
ної і групової політичної поведінки. Політико-управлінське спілку-
вання: зміст, форми, засоби. Політична діяльність держави. Об’єкти 
зовнішньої і внутрішньої політики. Соціальне управління як предмет 
державно-політичної діяльності. Міжнародні відносини держави як 
об’єкт зовнішньополітичної діяльність.

Література [2; 4; 5; 7–9; 12; 13; 16; 19; 22; 33; 36; 43; 44; 
47; 49; 50; 55; 59; 65–67; 71; 72; 74–78]

ЧАСТИНА ІІ. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ПОЛІТИЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ КРАЇНОЮ

Змістовий модуль IV. Теоретичні основи політичного 
управління

Політичне управління у просторі соціальних норм. Політичне 
управління в межах відносин “суб’єкт-об’єкт управління”. Унормо-
ваність знань у політичному рішенні. Усунення соціальних протиріч 
за допомогою політичного управління. Політичне управління в ор-
ганізаційному контексті. Політика як інституціональна управлінська 
діяльність. Політичне управління у зовні відчуженій від об’єкта про-
фесійній формі. Концептуальна еволюція політичного управління. 
Генетичні чинники взаємозв’язку політики й управління. Еволюція 
сучасних поглядів на політичне управління.

Політичні механізми управління. Системний погляд на політич-
ний механізм управління. Політичне управління і політико-адмі-
ністративний менеджмент.

Література [1; 3; 8; 16; 18; 19; 25; 29–33; 35; 39; 
42; 49; 54; 58–60; 64; 70; 73; 74]

Змістовий модуль V. Політична діяльність громадських 
об’єднань та політичних партій

Громадські об’єднання як суб’єкти політичної діяльності. Понят-
тя і види об’єднань громадян. Відповідальність за порушення зако-
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нодавства про об’єднання громадян. Легалізація і правосуб’єктність 
громадських об’єднань.

Сутність і функціонування партійної системи: взаємодія із системою 
соціального управління. Природа і сутність політичних об’єднань, їх 
місце в політичній системі суспільства. Напрямки політичного спектру 
сучасних партій: соціалістично-комуністичний, центристський, націо-
нально-демократичний. Партії в умовах тоталітаризму і демократії.

Література [1; 8; 10; 17; 39; 49; 54; 58; 60; 61; 
64; 71; 73; 74]

Змістовий модуль VІ. Політологічна діяльність у сфері 
державного управління

Державна політика і стратегічне державне управління. Визначен-
ня поточних завдань державної політики. Державна стратегія і такти-
ка. Політичний процес: поняття, зміст, структура, функції й особли-
вості політичного процесу. Специфіка і структура процесу підготовки 
державно-політичних рішень.

Політична аналітика та консультування у сфері державного 
управління. Політичний аналіз: визначення політичної проблеми для 
державного управління. Методики політичного аналізу. Політичне 
прогнозування. Сучасний стан політичного прогнозування в Украї-
ні. Політологічний менеджмент і маркетинг. Сутність та особливості 
менеджменту і маркетингу в політиці та соціальному управлінні. По-
літичні комунікативні системи. Політичне консультування.

Шляхи формування української школи адміністративно-соціаль-
ного управління. Законодавче закріплення управлінської політики 
в Україні. Сучасний політичний стан в Україні. Вплив політичних 
структур на норми державного управління.

Література [1; 3; 8; 11; 14; 15; 17; 20; 23; 28–30; 38; 
40; 42–45; 54; 58; 60; 69; 71; 73–78]

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  
СТУДЕНТІВ

Орієнтація студентів на необхідність поглибленої самостійної ро-
боти як основного засобу оволодіння навчальним матеріалом є одні-
єю з провідних у навчально-виховній роботі зі студентами за спеці-
альністю політологія.

Навчальний час для самостійної роботи студентів над вивченням 
конкретної дисципліни регламентується навчальним планом. 

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 
визначається навчальними програмами дисциплін, методичними ма-
теріалами та вказівками викладача. 

Для засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни мо-
жуть використовуватися самостійні завдання: підготовка рефератів, 
виконання графічних робіт (побудова схем функціональної структу-
ри управління, побудова схем комунікаційних процесів, комунікацій-
них зв’язків тощо); індивідуальне виконання навчальних завдань, які 
за змістом наближені до попередньої професійної діяльності, тощо.

Самостійна робота студентів визначається всією системою на-
вчально-методичних засобів:
 • підручниками, що є в наявності у бібліотеці Академії;
 • конспектами лекцій, матеріалами практичних і семінарських 

занять;
 • електронними навчально-методичними посібниками, що мі-

стяться в електронних програмах кафедр і бібліотеки;
 • опорними конспектами викладачів;
 • консультаціями викладачів тощо.

Окрім того, самостійна робота передбачає:
 • опрацювання законодавчих та нормативних актів, 
 • матеріалів електронних видань, 
 • підготовку пропозицій з питань вдосконалення державного 

управління. 
Розроблені методичні матеріали передбачають можливість про-

ведення самоконтролю з боку студента. Цьому добре слугують по-
ставлені проблемні запитання та питання для самоконтролю.

У бібліотеці Академії у достатній кількості є найновіша моногра-
фічна література, регулярно надходять фахові періодичні видання, 
у тому числі МАУП. Навчальний матеріал, що опрацьовується сту-
дентами самостійно, виноситься на підсумковий контроль.

Впродовж вивчення курсу велика увага приділяється підвищенню 
самостійності мислення студентів, що здійснюється у ході проведен-
ня аудиторних занять. Зокрема, практикується самостійна аудиторна 
робота, яка передбачає, що студенти беруть участь у постановці кон-
трольних запитань, аналізі доповідей студентів, перевірці відповідей, 
рецензуванні результатів перевірок, створенні та розв’язанні аналі-
тичних задач і тестових завдань тощо.
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Активізується самостійність мислення студентів і постановкою 
проблемних питань під час читання лекцій, проведення семінарських 
занять, обговорення результатів виконання практичних завдань.

На початку вивчення дисципліни додатково до програмного мате-
ріалу перед студентами ставляться такі завдання.
 1. Відслідковувати у ЗМІ та спеціальних виданнях інформацію 

щодо особливостей функціонування державного апарату Украї-
ни, органів місцевого самоврядування. 

 2. Вивчати іноземний досвід з державного та регіонального управ-
ління.

 3. Аналізувати дані, що характеризують ефективність адмініст-
ративної діяльності в цілому та її основних компонентів.

 4. Брати участь у зустрічах з вітчизняними та іноземними фа-
хівцями, присвяченим проблемам менеджменту та удоскона-
ленню адміністративної діяльності апаратів управління, зокрема 
державного управління в Україні.

 5. Готуватися та брати участь у студентських, загальноакадемічних, 
всеукраїнських олімпіадах, семінарах, конференціях з проблем 
державного управління.

Підготовка доповіді відповідно до перерахованих завдань оціню-
ється додатковою оцінкою та впливає на підсумкову оцінку з ви-
вчення курсу.

Форми самостійної роботи
З метою активізації процесу самостійної роботи студентів перед-

бачаються такі заходи:
 1. Підготовка до семінарських занять.
 2. Написання есе та анотацій на теми курсу.
 3. Формулювання базових та актуальних питань з окремих тем 

курсу.
 4. Написання рефератів з актуальних проблем курсу.
 5. Виокремлення проблемних питань. 
 6. Аналіз міждисциплінарних зв’язків тем курсу з іншими навчаль-

ними дисциплінами.

Система поточного та підсумкового контролю
Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом опиту-

вання, підготовки доповідей за темами семінарських завдань, пере-

вірки конспектів лекцій, контрольних робіт та виконання завдань для 
самостійної роботи.

Підсумковий контроль — це проведення заліку в кінці семестру та 
складання екзамену відповідно до визначених тем і питань навчаль-
ної програми дисципліни.

Іспит є підсумковою формою контролю рівня засвоєння навчаль-
ного матеріалу. В основу його проведення покладається комплекс 
запитань та завдань, що забезпечують перевірку та оцінку знань і 
умінь, засвоєних студентами в процесі вивчення нормативних та 
теоре тичних положень політичної діяльності органів державного уп-
равління.

ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

ЧАСТИНА І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВНА 
ПОЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

Змістовий модуль І. Державна служба як суб’єкт 
державного управління

Тема 1. Теоретичні основи державної служби

 1. Система державної служби та її види.
 2. Цілі та функції державної служби.
 3. Сутність, особливості та принципи державної служби.

Література [1; 3; 21; 27; 34; 37; 41–43; 46; 48; 
51; 56; 57; 62; 63; 68; 76]

Тема 3. Управління — основна функція державної 
служби

 1. Поняття, види, зміст управлінської діяльності.
 2. Поняття і зміст державного управління.
 3. Форми і функції державного управління.
 4. Методи державного управління.

Література [1; 3; 6; 21; 22; 24; 26; 27; 33; 34; 37; 42–46; 
48–50; 56; 57; 62; 63; 65; 68; 69; 76]
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Змістовий модуль ІІ. Іноземні та вітчизняна системи 
“адміністративно-соціального 
управління”

Тема 4. Історія розвитку теорії “адміністративно-
соціального управління”

 1. Законодавче оформлення сучасного інституту професійної дер-
жавної служби в провідних країнах Заходу.

 2. Роль і значення “політичної діяльності державного апарату”, її 
зміст і риси, вплив на державне управління.

 3. Порівняльний аналіз сучасних методів вивчення “політичної ді-
яльності” і “соціального управління”.

Література [1; 3; 18–25; 32; 33; 35–37; 44; 52; 
66; 68; 70; 72; 74; 77]

Тема 5. Сучасні провідні наукові школи і напрямки 
“адміністративно-соціального управління”

 1. Моделі службової кар’єри соціального службовця: можливості і 
перспективи розвитку.

 2. Етичний кодекс державної служби. Контроль над державною 
адміністрацією .

 3. Вплив політичних партій на розвиток системи адміністративно-
соціального управління. 

Література [1; 3; 18–25; 32; 33; 35–37; 44; 52; 
66; 68; 70; 72; 74; 77]

Тема 6. Система органів державного управління України

 1. Організаційна структура і штати органів управління.
 2. Поняття і система принципів державного управління.
 3. Правові та неправові форми державного управління.
 4. Поняття і види засобів забезпечення законності у сфері держав-

ного управління.

Література [1; 6; 11–14; 21; 27; 28; 40–43; 48; 
62–64; 74; 76; 78]

Змістовий модуль ІІІ. Політична діяльність держави та 
політологічні аспекти управлінських 
процесів

Тема 8. Політичні проблеми соціального управління 
як об’єкт дослідження суспільних наук

 1. Об’єкт, предмет і методологія “політичної діяльності”, “соціаль-
ного адміністрування” і “соціального управління”.

 2. Роль і значення “політичної діяльності державного апарату”, її 
зміст і риси, вплив на державне управління.

 3. Зростання ролі спеціалізації в галузі соціального управління 
як відображення складності практичних задач, що стоять перед 
сучасною  “державною адміністрацією”.

Література [2; 4; 5; 7–9; 12; 13; 16; 19; 22; 33; 36; 43; 44; 
47; 49; 50; 55; 59; 65–67; 71; 72; 74–78]

Тема 9. Політологічні аспекти управлінських процесів

 1. Політичні чинники управлінської діяльності.
 2. Психологічні особливості індивідуальної і групової політичної 

поведінки.
 3. Політико-управлінське спілкування: зміст, форми, засоби. 

Література [2; 4; 5; 7–9; 12; 13; 16; 19; 22; 33; 36; 43; 44; 
47; 49; 50; 55; 59; 65–67; 71; 72; 74–78]

Тема 10. Політична діяльність держави

 1. Об’єкти зовнішньої і внутрішньої політики. 
 2. Соціальне управління як предмет державно-політичної діяль-

ності.
 3. Міжнародні відносини держави як об’єкт зовнішньополітичної 

діяльність. 

Література [2; 4; 5; 7–9; 12; 13; 16; 19; 22; 33; 36; 43; 44; 
47; 49; 50; 55; 59; 65–67; 71; 72; 74–78]
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ЧАСТИНА ІІ. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ПОЛІТИЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ

Змістовий модуль IV. Теоретичні основи 
політичного управління

Тема 11. Політичне управління у просторі 
соціальних норм

 1. Політичне управління в межах відносин “суб’єкт-об’єкт управ-
ління”.

 2. Унормованість знань у політичному рішенні.
 3. Усунення соціальних протиріч за допомогою політичного управ-

ління. 
 4. Політика як інституціональна управлінська діяльність.

Література [1; 3; 8; 16; 18; 19; 25; 29–33; 35; 
39; 42; 49; 54; 58–60; 64; 70; 73; 74]

Тема 13. Концептуальна еволюція політичного 
управління

 1. Генетичні чинники взаємозв’язку політики й управління.
 2. Еволюція сучасних поглядів на політичне управління.

Література [1; 3; 8; 16; 18; 19; 25; 29–33; 35; 39; 
42; 49; 54; 58–60; 64; 70; 73; 74]

Змістовий модуль V. Політична діяльність громадських 
об’єднань та політичних партій

Тема 15. Громадські об’єднання як суб’єкти політичної 
діяльності

 1. Поняття і види об’єднань громадян.
 2. Відповідальність за порушення законодавства про об’єднання 

громадян.
 3. Легалізація і правосуб’єктність громадських об’єднань.

Література [1; 8; 10; 17; 39; 49; 54; 58; 60; 61; 64; 71; 73; 74]

Тема 16. Сутність і функціонування партійної системи: 
взаємодія із системою соціального управління

 1. Природа і сутність політичних об’єднань і їх місце в політичній 
системі суспільства.

 2. Напрямки політичного спектру сучасних партій: соціалістично-
комуністичний, центристський, національно-демократичний.

 3. Партії в умовах тоталітаризму і демократії.

Література [1; 8; 10; 17; 39; 49; 54; 58; 60; 61; 64; 71; 73; 74]

Змістовий модуль VІ. Політологічна діяльність у сфері 
державного управління

Тема 17. Державна політика і стратегічне державне 
управління

 1. Визначення поточних завдань державної політики. Державна 
стратегія і тактика.

 2. Політичний процес: поняття, зміст, структура, функції й особли-
вості політичного процесу. 

 3. Специфіка і структура процесу підготовки державно-політичних 
рішень.

Література [1; 3; 8; 11; 14; 15; 17; 20; 23; 28–30; 38; 40; 
42–45; 54; 58; 60; 69; 71; 73–78]

Тема 18. Політична аналітика та консультування 
у сфері державного управління

 1. Політичний аналіз: визначення політичної проблеми для дер-
жавного управління.

 2. Методики політичного аналізу.
 3. Політичне прогнозування.
 4. Сучасний стан політичного прогнозування в Україні. 

Література [1; 3; 8; 11; 14; 15; 17; 20; 23; 28–30; 38; 
40; 42–45; 54; 58; 69; 71; 73–78]
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Тема 20. Шляхи формування української школи 
адміністративно-соціального управління

 1. Законодавче закріплення управлінської політики в Україні.
 2. Сучасний політичний стан в Україні.
 3. Вплив політичних структур на норми державного управління.

Література [1; 3; 8; 11; 14; 15; 17; 20; 23; 28–30; 38; 
40; 42–45; 54; 58; 60; 69; 71; 73–78]

ВИДИ  РОБІТ  НА  
СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТТЯХ

Під час семінарських занять проводиться:
 • опитування слухачів;
 • тестування слухачів;
 • індивідуальні співбесіди з окремими слухачами (у разі необ-

хідності).
Критерії щодо визначення диференційованих оцінок:

 • “Відмінно” ставиться студентам, які ґрунтовно засвоїли про-
грамний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно й логічно 
його викладають, пов’язуючи у відповіді теорію і практику; без 
труднощів дають відповідь на видозміненні завдання; творчо за-
стосовують набуті знання; правильно обґрунтовують прийняті 
рішення, виявляють навички системного підходу до вирішення 
поставлених завдань.

 • “Добре” ставиться слухачам, які виявили знання програмного 
матеріалу, грамотно і по суті його викладають; не допускають 
суттєвих неточностей у відповідях на запитання; виявляють ана-
літичні здібності та володіють необхідними уміннями при вико-
нанні завдань.

 • “Задовільно” ставиться слухачам, які у знаннях програмного на-
вчального матеріалу допускають окремі неточності. Виконання 
поставлених практичних завдань здійснюють не на належному 
рівні самостійності. 

 • “Незадовільно” ставиться слухачам, які не виявили знання із 
значної частини програмного матеріалу; допускають істотні по-
милки при виконанні поставлених завдань. 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  
СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

ЧАСТИНА І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВНА 
ПОЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

Змістовий модуль І. Державна служба як суб’єкт 
державного управління

Тема 1. Теоретичні основи державної служби

При вивченні даної теми слід виходити із того, що вона є першою 
в курсі “Політологічні аспекти державного управління” і в ній викла-
дено базовий матеріал, що стосується інституту державної служби в 
Україні. В лекційному матеріалі розкрито сутнісні характеристики, 
поняття і зміст, цілі та функції державної служби. 
 1. Написання есе на теми: 
 • “Відмінність між поняттями “державний службовець” та “полі-

тичний діяч”;
 • “Особливості діяльності “державного службовця”.
 2. Виокремлення проблемних питань та завдань.
 • Законодавче регулювання державної служби в Україні на су-

часному етапі.
 • Особливості та принципи державної служби. 
 3. Написання рефератів з актуальних проблем теми.
 • Соціальний характер державної служби.
 • Система професійного навчання державних службовців.

Тема 3. Управління — основна функція державної 
служби

В матеріалі дається понятійно-термінологічна характеристика 
державного управління. Необхідно провести узагальнення з проблем 
загальної теорії управління, без засвоєння якого ускладнюється по-
дальше вивчення всього теоретичного курсу.

Вивчення першого питання необхідно співвідносити з визначен-
ням поняття управління, його багатогранністю, а також системами, в 
яких здійснюється управління, яке вважається сферою інтересів інте-
лектуальної та практичної діяльності людей і є суспільним явищем. 
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При самостійній роботі необхідно розібратися в таких питаннях: 
апарат державного управління як система органів виконавчої влади; 
компетенції органів виконавчої влади. 

Вивчення третього та четвертого питань допомагає з’ясуванню 
сутнісних, змістовних проблем державного управління, його специ-
фіки та принципів:
 1. Аналіз міждисциплінарних зв’язків курсу з іншими навчальни-

ми дисциплінами на тему: “Система управління державою”.
 2. Написання есе на теми: 
 • Сутність поняття “державного управління”.
 • Охарактеризуйте системний підхід при визначенні системи 

державного управління.
 3. Виокремлення проблемних питань та завдань.
 • Розкрийте значення управління як суспільного явища.
 • Чим державне управління відрізняється від управління вза-

галі, у тому числі — приватного управління?
 • Визначте специфічні риси державного управління.
 • Управління: практична діяльність, мистецтво чи наука? 
 • Дайте перелік суб’єктивних та об’єктивних факторів держав-

ного управління.
 4. Написання рефератів з актуальних проблем теми.
 • Співвідношення державної влади та державного управління.
 • Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого 

характеру.

Змістовий модуль ІІ. Іноземні та вітчизняна системи 
“адміністративно-соціального 
управління”

Тема 4. Історія розвитку теорії “адміністративно-
соціального управління”

Особливістю цієї теми є те, що вона включає основні відомості 
щодо етапів еволюції поглядів на розбудову апарату адміністратив-
но-соціального управління. Вивчення першого питання дає поглиб-
лене сутнісне уявлення про структури адміністративних апаратів в 
умовах демократії. 

При вивченні другого питання необхідно проаналізувати світові 
підходи до створення структури системи управління, а також факто-
ри, які визначають побудову структури адміністративної системи.

При самостійній роботі необхідно розібратися в питаннях струк-
турних складових адміністративних апаратів демократичних, право-
вих держав; а також визначити політичний характер сучасного етапу 
демократизації суспільства; необхідно дати визначення публічного 
адміністрування. 
 1. Написання анотацій до теми:
 • жорсткий абсолютизм;
 • система врядування;
 • народовладдя; 
 • демократизація. 
 2. Виокремлення проблемних питань та завдань:
 • теорія “адміністративно-соціального управління”;
 • функції верховної влади;
 • зміст діяльності державного апарату;
 • соціальне управління в діяльності держави.
 3. Написання рефератів з актуальних проблем теми:
 • загальні структурні особливості адміністративних апаратів де-

мократичних держав; 
 • історія законодавчого оформлення інститутів професійної дер-

жавної служби різних країн;
 • державне управління в умовах різних політичних систем; 
 • форми держав в умовах демократії;
 • напрямки подолання постноменклатурного синдрому та різ-

номанітних проявів бюрократизму.

Тема 5. Сучасні провідні наукові школи і напрямки 
“адміністративно-соціального управління”

Особливістю цієї теми є те, що вона включає основні практичні 
відмінності щодо управлінської діяльності органів державної служби 
у розвинених країнах світу. Необхідно розкрити типи існуючих моде-
лей державної служби (відкриту та закриту), розглянути можливість 
кар’єрного зростання державного службовця за різних моделей держ-
служби.

Вивчення питань семінару слід розпочати з визначення поняття, 
загальних та специфічних рис і видів контролю, а також розуміння 
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його загального впливу на зміст та організацію державного управлін-
ня. Необхідно звернути увагу на з’ясування сутності і особливостей 
президентського, парламентського контролю та контролю в системі 
державної виконавчої влади. Для повного з’ясування теми необхідно 
виділити із загальної системи контролю громадський контроль за ді-
яльністю органів державної влади.

Крім того, у взаємозв’язку третього питання з іншими питаннями 
визначаються поняття передбачуваності, відкритості і прозорості пу-
блічного адміністрування; підконтрольності та підзвітності публічної 
адміністрації.
 1. Написання анотацій до теми:
 • типи державної служби;
 • кар’єра держслужбовця;
 • етика в державній службі;
 • види контролю.
 2. Виокремлення проблемних питань:
 • закономірності функціонування і розвитку системи держав-

но-адміністративного управління;
 • поняття законності та її вплив на системне державне управ-

ління;
 • відкритість і прозорість публічного адміністрування;
 • проблема зняття адміністративних бар’єрів в економіці.
 3. Написання рефератів з актуальних проблем теми:
 • сучасні погляди (концепції) на сутність державно-адміністра-

тивного управління; 
 • сучасний досвід організації виконавчої влади у зарубіжних 

країнах; 
 • веберовська модель раціональної бюрократії в контексті су-

часних вимог;
 • загальні тенденції подальшої еволюції національних держав; 
 • розвиток національних держав на пострадянському геополі-

тичному просторі.

Тема 6. Система органів державного управління України

При вивченні цієї теми слід пам’ятати, що в ній досить широко 
йдеться про основні особливості управлінської діяльності державно-
го апарату в Україні. Вивчення питань семінару дає поглиблене сут-
нісне уявлення про цілі державного управління, організаційну струк-

туру апарату державного управління, види, класифікацію та ієрархію 
органів держуправління в Україні.

Крім того, необхідно розглянути місце системи самоврядування в 
системі соціального управління в Україні. Розкриваючи четверте пи-
тання, слід проаналізувати особливості та законодавче закріплення 
законності держуправління. 
 1. Формулювання базових понять з теми:
 • система держуправління України;
 • організаційна структура апарату виконавчої гілки влади;
 • штати органів управління;
 • принципи державного управління;
 • форми державного управління;
 • система самоврядування.
 2. Виокремлення проблемних питань:
 • Демократичні особливості державного устрою сучасної неза-

лежної України.
 • Засади, на яких здійснюється забезпечення законності у дер-

жавному управлінні в Україні.
 • Взаємозв’язок та одностороння залежність методів управлін-

ня від принципів управління.
 • Особливості громадського контролю за діяльністю органів дер-

жавної влади та органів місцевого самоврядування.
 • Нинішня модель місцевого самоврядування в Україні.
 3. Написання рефератів з актуальних проблем теми:
 • Системний підхід при визначенні системи державного управ-

ління.
 • Конституція України про організацію державного управлін-

ня.
 • Контроль конституційності законів, що обмежений дотриман-

ням принципу розподілу повноважень.
 • Сучасна державна політика України щодо розвитку місцевого 

самоврядування.
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Змістовий модуль ІІІ. Політична діяльність держави та 
політологічні аспекти управлінських 
процесів

Тема 8. Політичні проблеми соціального управління 
як об’єкт дослідження суспільних наук

Особливістю цієї теми є те, що в ній поняття методології пов’язу-
ється з теорією соціального управління. Вивчення питань семінару дає 
поглиблене уявлення про співвідношення загальнодержавного та ад-
міністративного управління, визначає галузі соціального управ ління. 

Питання семінару покликані розкрити сутність взаємовідносин 
соціального управління і політики; визначити значення діяльно-
сті місцевих адміністрацій та політичних сил на рівні регіональних 
і місцевих органів управління; розібратися в питаннях, пов’язаних з 
основними соціальними функціями держуправління.
 1. Формулювання базових понять з теми:
 • об’єкт, предмет в дослідженнях суспільних наук;
 • методологія наукового дослідження;
 • соціальна діяльність державного апарату; 
 • політична діяльність;
 • соціальне адміністрування;
 • соціальне управління;
 • галузь соціального управління;
 • державна адміністрація.
 2. Виокремлення проблемних питань:
 • Методологія наукового дослідження з суспільних наук.
 • Об’єкт і предмет “політичної діяльності”.
 • Об’єкт і предмет “соціального адміністрування”.
 • Об’єкт і предмет “соціального управління”.
 • Співвідношення та взаємозв’язок понять “політична діяль-

ність” і “соціальне управління”.
 3. Написання рефератів з актуальних проблем теми:
 • методи дослідження, що застосовуються в науці про адміні-

стративне управління;
 • взаємозв’язки адміністративної науки з іншими суспільними 

науками;
 • відносини між службами в надрах структури державної адмі-

ністрації.

Тема 9. Політологічні аспекти управлінських 
процесів

Важливість цієї теми полягає в тому, що її матеріали покликані 
розкрити взаємозалежність політичної діяльності з практикою дер-
жавного управління. Вивчення питань семінару дає поглиблене уяв-
лення про співвідношення загальнодержавного та адміністративного 
управ ління, визначає галузі соціального управління. 

Вивчення першого питання цієї теми бажано розпочати з визна-
чення політичних чинників державного управління. Питання семі-
нару покликані розкрити сутність взаємовідносин при забезпеченні 
політико-управлінського спілкування; визначити його значення, 
форми, засоби; розібратися в психологічних особливостях політич-
ної поведінки.

Вивчення питань теми дозволяє набути знань відносно розбудо-
ви складної мережі комунікацій політико-управлінських відносин, 
що виникають при плануванні, координації й контролі органів управ-
ління різних ступенів.
 1. Формулювання базових понять з теми:
 • чинники;
 • політична поведінка;
 • психологічні особливості групової поведінки;
 • політико-управлінське спілкування. 
 2. Виокремлення проблемних питань:
 • взаємозв’язок та залежність змісту політико-управлінського 

спілкування та політичної поведінки;
 • співвідношення та взаємозв’язок понять “політична діяль-

ність” і “соціальне управління”;
 • організаційні комунікації в державному управлінні;
 • політичний характер зв’язків з громадськістю в діяльності ор-

ганів державної влади та самоврядування.
 3. Написання рефератів з актуальних проблем теми.
 • державне управління і політичні ідеології;
 • органи державного управління і політичні сили на рівні цен-

тральних служб;
 • паблік рілейшнз як важлива складова політико-управлінської 

діяльності.
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Тема 10. Політична діяльність держави

При вивченні цієї теми слід виходити з того, що вона включає 
основні поняття управлінської діяльності загальнодержавного рівня 
та загальні відомості відносно основних принципів культурно-полі-
тичного розвитку сучасної країни.

При розгляді другого питання необхідно провести аналіз процесів 
соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі; реалі-
зації стратегії і тактики державно-політичного розвитку; державно-
політичної стратегії соціальних перетворень; стратегічних завдань 
демократичного розвитку держави й суспільства в Україні та пер-
спектив утвердження громадянського суспільства.

Щодо третього питання слід проаналізувати взаємозв’язки різних 
країн з Україною, включаючи особливості політики, історії, культури 
та ін.; визначити значення процесу децентралізації державної влади в 
Україні для світового розвитку. 
 1. Виокремлення проблемних питань та завдань:
 • Проаналізуйте головні відмінності між внутрішньополітич-

ною і зовнішньополітичною діяльністю держави.
 • Стратегія і тактики державно-політичного та соціально-еко-

номічного розвитку України на сучасному етапі. 
 • Забезпечення освітньої та культурної функції державного 

управління.
 • Україна в цивілізаційному просторі ХХІ ст.: перспективи гу-

манізації держави і гармонізації суспільства.
 • Глобальні моделі взаємовідносин держав.
 2. Написання рефератів з актуальних проблем теми:
 • Ознаки сучасного етапу демократизації світового суспільства. 
 • Процес інформатизації в сучасних умовах глобалізації су-

спільства. 
 • Гуманістична альтернатива для України майбутнього.

ЧАСТИНА ІІ. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ПОЛІТИЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ

Змістовий модуль IV. Теоретичні основи політичного 
управління

Тема 11. Політичне управління у просторі соціальних норм

Ця тема є однією з перших тем другого семестру вивчення дис-
ципліни “Політологічні аспекти державного управління” і дає мате-
ріал із загальної теорії політичного управління, без засвоєння якого 
практично унеможливлюється визначення дисципліни, що розкри-
ває аспекти ефективної організації і функціонування суб’єктів дер-
жавного управління.

Вивчення першого питання слід розпочинати з вивчення понять і 
критеріїв щодо загальної теоретичної бази політичного управління, а 
саме: співвідношення суб’єкта і об’єкта політичного управління, при-
чинно-наслідкових залежностей, якими “володіє” об’єкт політичного 
управління, можливості щодо “обслуговування” соціальної системи 
країни.

Вивчення другого питання полягає, преш за все, у визначенні полі-
тичної нормативності, що забезпечує оновлена редакція Конституції 
України. При розгляді питання необхідно проаналізувати сучасний 
стан Конституційного процесу в країні, визначити гострі питання 
існуючих протиріч відносно політичної влади, а також мати основні 
уявлення відносно волюнтаризму саме в політичному управлінні. 

Вивчення наступних питань теми дозволяє визначити соціальні 
протиріччя, політичність ситуації, політичний компроміс, політичне 
рішення, безкомпромісність політичного управ ління. 
 1. Формулювання базових понять з теми:
 • суб’єкт політичного управління;
 • об’єкт політичного управління;
 • причинно-наслідкові залежності;
 • нормативність;
 • соціальні протиріччя;
 • політичний компроміс;
 • політичний волюнтаризм;
 • політичний ринок; 
 • політичний імідж.
 2. Виокремлення проблемних питань та завдань:
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 • інститут політичних рішень як основна форма політичного 
управління;

 • соціальний конфлікт як предмет наукового вивчення політи-
ків;

 • значення та сутність філософських законів буття у політичній 
діяльності;

 • принципи політичного маркетингу та його основні види;
 • спонсорство політичних лідерів як форма пропаганди;
 • лобіювання політико-економічних інтересів в органах законо-

давчої, виконавчої, судової влади.
 3. Написання рефератів з актуальних проблем теми.
 • усунення соціальних протиріч за допомогою політичного 

управління;
 • політика як інституціональна управлінська діяльність; 
 • політичне управління як професійна діяльність;
 • політичні сили України як суб’єкти політичного маркетингу;
 • політична реклама в Україні: етапи її зародження та станов-

лення; 
 • символіка у політичному житті України та у політичній рек-

ламі.

Тема 13. Концептуальна еволюція політичного управління

Особливістю цієї теми є те, що вона включає основні теоретичні 
поняття щодо політико-управлінської діяльності, а також історичні 
відмінності розвитку самої теорії. 

При підготовці першого питання необхідно проаналізувати п’ять 
теоретико-методологічних підходів, на яких ґрунтується технологія 
політичного управління, показати основні напрями використання 
терміна “політика” у наукових працях відомих теоретиків: Н. Макіа-
веллі, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Енгельса та ін. 

Розкриваючи друге питання, необхідно проаналізувати терміни 
“політика” та “політичне управління” у наукових творах сучасних 
вітчизняних і закордонних авторів; розкрити політичний процес че-
рез його особливості, специфічні риси, предметну сферу політичного 
управління.
 1. Формулювання базових понять з теми:
 • теоретико-методологічний підхід;
  • генетичний чинник;

 • концептуальна еволюція;
 • політичний процес;
 • предметна сфера політичного управління.
 2. Виокремлення проблемних питань:
 • політичний менеджмент в умовах становлення демократич-

них систем;
 • політика як царина людської діяльності;
 • взаємовідносини між політикою та публічним управлінням; 
 • радянський досвід політичної діяльності;
 3. Написання рефератів з актуальних проблем теми:
 • проблеми політичного управління у вітчизняних наукових до-

слідженнях;
 • політичне управління як соціальний феномен;
 • міжнародний досвід політичного менеджменту.

Змістовий модуль V. Політична діяльність громадських 
об’єднань та політичних партій

Тема 15. Громадські об’єднання як суб’єкти політичної 
діяльності

У матеріалах семінарського заняття студентам необхідно роз-
крити сутнісні характеристики громадських об’єднань, відобразити 
особливості вітчизняного громадянського суспільства. Важливим 
фактором при підготовці другого та третього питань є теоретичний 
аналіз вітчизняної законодавчої бази зі створення, легалізації і право-
суб’єктності громадських об’єднань.

При викладенні матеріалу необхідно виявити базові знання про 
поняття “громадянське суспільство”, сучасні концепції громадянсь-
кого суспільства; охарактеризувати об’єктивні основи появи і функ-
ціонування громадсько-політичних об’єднань, навести їх базові ха-
рактеристики. 
 1. Формулювання базових понять з теми:
 • об’єднань громадян;
 • громадянське суспільство;
 • легалізація;
 • правосуб’єктність.
 2. Виокремлення проблемних питань:
 • головні інститути громадянського суспільства.
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 • шляхи формування громадянського суспільства, правової со-
ціальної держави у суверенній Україні;

 • роль органів державного управління в легалізації діяльності 
громадських об’єднань.

 3. Написання рефератів з актуальних проблем теми:
 • громадянське суспільство як сфера самоуправління вільних 

індивідів та добровільно сформованих громадян;
 • побудова правової, демократичної, суверенної держави — стри-

жень національного відродження України.

Тема 16. Сутність і функціонування партійної системи: 
взаємодія із системою соціального управління

Ця тема є однією з ключових у програмі дисципліни “Політологіч-
ні аспекти державного управління” і дає матеріал із загальної теорії 
стосовно поняття “політична система суспільства”.

Вивчення першого питання слід починати з визначення понять 
“партія”, “політична організація”, “партійна система”, “громадська 
організація”, ознайомитися з такими базовими поняттями, як типи 
партійних систем; типологія політичних систем: тоталітарні, автори-
тарні і демократичні.

Викладання другого питання необхідно будувати через розкриття 
відомостей про становлення багатопартійності в умовах незалежної 
України, що дозволить визначати типологізацію політичних партій за 
ідейним спрямуванням — національно-демократичні, ліберально-де-
мократичні, соціалістичні; за напрямом політичної діяльності — пра-
ві, ліві, центристські. 

Вивчення третього питання теми дозволяє визначити типоло-
гію політичних систем: тоталітарні, авторитарні і демократичні, а 
також місце і роль у політичній системі держави різних політичних 
суб’єктів: політичних партій, ЗМІ, політичних асоціацій і об’єднань 
та їхні взаємовідносини.
 1. Написання анотацій з актуальних питань теми:
 • поняття “політична система суспільства”;
 • основні елементи політичної системи;
 • функції політичної системи;
 2. Виокремлення проблемних питань та завдань:
 • політична система сучасної України;

 • типологія сучасних політичних партій, об’єднань і рухів та їх 
роль у розбудові української державності;

 • політична система як механізм формування і функціонування 
влади у суспільстві.

 3. Написання рефератів з актуальних проблем теми:
 • особливості політичної системи України в історичній ретро-

спективі;
 • дисидентський рух і його роль у національно-визвольній бо-

ротьбі;
 • політична система як чинник стабілізації і розвитку політич-

ного життя.

Змістовий модуль VІ. Політологічна діяльність у сфері 
державного управління

Тема 17. Державна політика і стратегічне державне 
управління

Державна управлінська діяльність на сучасному етапі розвитку 
суспільства зазнає суттєвих змін як за своїм змістом, так і за техно-
логією. Ці зміни пов’язані не тільки з корінною перебудовою форм 
і методів державного управління, а й з підвищенням рівня політич-
ної активності громадян. Питання подальшого цілеспрямованого 
удосконалення досягнень в управлінській діяльності слід розглядати 
під кутом зору постійного аналізу теоретичних надбань у сфері про-
фесійної політичної діяльності та її правого регулювання. 

Вивчення питань теми дозволяє набути знань з підготовки по-
літичних рішень, правових актів і норм до застосування їх в умовах 
демократизації суспільства. Засвоєння навчального матеріалу дозво-
лить успішно розв’язувати питання стосовно поточних завдань дер-
жавної політики, стратегії і тактики в діяльності держави, безпосе-
редньо пов’язаних з прийняттям державно-політичних рішень.
 1. Формулювання базових понять з теми:
 • стратегія;
 • тактика; 
 • політичний процес;
 • державно-політичні рішення.
 2. Написання анотацій з актуальних питань теми.
 • визначення поняття “державне рішення”;
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 • основні види політико-управлінських рішень;
 • етапи раціональної технології прийняття політико-управлін-

ських рішень.
 3. Виокремлення проблемних питань та завдань:
 • політичний процес як науковий термін; 
 • своєрідні риси та особливості вітчизняного політичного про-

цесу; 
 • сутність політико-управлінських рішень;
 • основні стадії процесу прийняття політико-управлінських рі-

шень.
 4. Написання рефератів з актуальних проблем теми:
 • зв’язок державно-управлінських рішень з політичним прогно-

зуванням; 
 • порівняння типів і характеру державотворчих процесів. 

Тема 18. Політична аналітика та консультування 
у сфері державного управління

Студентам необхідно розкрити сутнісні характеристики політич-
ного аналізу та політичного прогнозування. Важливим фактором при 
підготовці третього та четвертого питань є теоретичний аналіз вітчиз-
няних наукових праць з політичного прогнозування.

При викладенні матеріалу необхідно виявити базові знання полі-
тичного аналізу як необхідної складової прийняття політичного рі-
шення та складання політичного прогнозу; охарактеризувати сучас-
ний стан політичного прогнозування в Україні.
 1. Виокремлення проблемних питань та завдань:
 • назвіть найпоширеніші типології політичних прогнозів;
 • порівняйте між собою типи пошукового й нормативного про-

гнозів;
 • значення синергетики як універсального прин ципу забезпе-

чення достовірності прогнозу.
 2. Написання рефератів з актуальних проблем теми:
 • науковий інструментарій політичного прогнозування;
 • теоретико-пізнавальна й управлінська спрямованість політич-

ного прогнозування;
 • футурологія політики як науковий напрям.

Тема 20. Шляхи формування української школи 
адміністративно-соціального управління

Це заключна тема у програмі дисципліни “Політологічні аспекти 
державного управління” і закріплює матеріал із загальної теорії дер-
жавного управління.

Вивчення питань теми дозволяє набути знань про наявні чинні 
правові акти і норми відносно закріплення управлінської політики 
в Україні, серед яких основними є конституційні засади побудови 
структур державного управління в Україні. 

Засвоєння навчального матеріалу дозволить успішно розв’язувати 
питання щодо аналізу політичної ситуації в Україні, загальної харак-
теристики чинної системи органів виконавчої влади України, визна-
чати вплив політичних структур на норми державного управління у 
системі органів управління різних рівнів.
 1. Виокремлення проблемних питань та завдань:
 • Конституція України про гілки влади в Україні;
 • формування складу Кабінету Міністрів України та урядова 

нормотворчість;
 • організація та правовий статус місцевих органів виконавчої 

влади, співвідношення з регіональними політичними структу-
рами.

 2. Написання рефератів з актуальних проблем теми:
 • конституційні засади співвідношення законодавчої та вико-

навчої гілок державної влади в Україні;
 • повноваження та відповідальність Кабінету Міністрів Украї-

ни; 
 • централізація та децентралізація державного управління в 

Україні, його вплив на вітчизняний політичний процес.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Система державної служби в Україні.
 2. Форми і функції державного управління.
 3. Зміст управлінської діяльності на державній службі.
 4. Історія розвитку теорії адміністративно-соціального управлін-

ня.
 5. Сучасні провідні наукові школи і напрямки “адміністративно-со-

ціального управління”.
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 6. Система органів державного управління України.
 7. Органи виконавчої влади як різновид державних органів.
 8. Повноваження і форми діяльності місцевих адміністрацій.
 9. Роль і значення “політичної діяльності державного апарату”.
 10. Політологічні аспекти управлінських процесів.
 11. Політичні чинники управлінської діяльності.
 12. Політико-управлінське спілкування.
 13. Об’єкти зовнішньої і внутрішньої політики.
 14. Соціальне управління як предмет державно-політичної діяль-

ності.
 15. Міжнародні відносини держави як об’єкт зовнішньополітичної 

діяльності.
 16. Політичне управління в межах відносин “суб’єкт-об’єкт управ-

ління”.
 17. Усунення соціальних протиріч за допомогою політичного управ-

ління.
 18. Політичне управління в організаційному контексті.
 19. Генетичні чинники взаємозв’язку політики й управління.
 20. Еволюція сучасних поглядів на політичне управління.
 21. Системний погляд на політичний механізм управління.
 22. Політичне управління і політико-адміністративний менедж-

мент.
 23. Громадські об’єднання як суб’єкт політичної діяльності.
 24. Природа і сутність політичних об’єднань, їх місце в політичній 

системі суспільства.
 25. Напрямки політичного спектру сучасних партій: соціалістично-

комуністичний, центристський, національно-демократичний.
 26. Політичний процес: поняття, зміст, структура, функції й особли-

вості.
 27. Специфіка і структура процесу підготовки державно-політичних 

рішень.
 28. Політична аналітика та консультування у сфері державного уп-

равління.
 29. Сутність та особливості менеджменту і маркетингу в політиці та 

соціальному управлінні.
 30. Формування української школи адміністративно-соціального 

управління.

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ  
ДО  ВИКОНАННЯ  СТУДЕНТАМИ  ЗАОЧНОЇ  ФОРМИ  

НАВЧАННЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

Виконання студентами контрольної роботи відповідно до на-
вчального плану курсу “Політологічні аспекти державного управлін-
ня” сприятиме засвоєнню ними теоретичних і прикладних знань і у 
майбутньому сприятиме їх впровадженню у практичну діяльність. 

Метою контрольної роботи є забезпечення самостійного засвоєн-
ня знань з дисципліни “Політологічні аспекти державного управлін-
ня”, ознайомлення з методами та зарубіжним досвідом у сфері дер-
жавного управління, з’ясування особливостей і напрямів державних 
реформ, що здійснюються з метою демократизації державного управ-
ління. 

У контрольній роботі з дисципліни “Політологічні аспекти дер-
жавного управління” студенти повинні ґрунтовно розкрити сутність 
обраної теми, спираючись на рекомендовану літературу до навчаль-
ного курсу (список додається).

До заліку студенти допускаються тільки після співбесіди по суті 
питань, що висвітленні у контрольній роботі, та після її зарахування 
викладачем.

Виконання контрольної роботи базується на вивченні теорії дер-
жавного управління, законодавчого поля України щодо організації та 
функціонування адміністративної системи країни, зарубіжного досві-
ду, спеціальної літератури, включаючи періодичні видання, необхід-
них нормативних документів, що зберігаються у бібліотеці МАУП, у 
ЦНБ ім. В. І. Вернадського, Парламентській бібліотеці.

Контрольна робота повинна бути надрукована і оформлена на ар-
кушах формату А4 відповідно до вимог ДОСТУ. На титульній сто-
рінці слід вказати прізвище, ім’я та по батькові студента, курс, групу, 
спеціальність, а також домашню адресу та контактний телефон.

Перелік використаної літератури наводиться в алфа вітному по-
рядку.

Посилання на першоджерела необхідно давати в тексті конт-
рольної роботи у квадратних дужках. Так, посилання [7, с. 44–45] 
свідчить, що 7 — це порядковий номер джерела у списку рекомен-
дованої літератури, а 44–45 — сторінки з вказаного джерела. Обсяг 
контрольної роботи не має перевищувати 15 сторінок, набраних 14 
шрифтом через 1,5 інтервала. При цьому слід мати на увазі, що го-
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ловною вимогою до контрольної роботи є розкриття суті питань, а не 
кількість сторінок.

У кінці роботи обов’язково ставиться підпис виконавця та дата.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сутність державної служби. 
 2. Визначення мети та функцій державної служби.
 3. Види державної служби.
 4. Нормативно-правова база державної служби.
 5. Законодавче закріплення державного управління.
 6. Основні елементи системи державної служби. 
 7. Поняття “система органів”, “державний орган”.
 8. Зміст понять “посада” і “посадова особа”.
 9. Види відповідальності державних службовців.
 10. Види, зміст управлінської діяльності.
 11. Зміст державного управління.
 12. Форми і функції державного управління.
 13. Методи державного управління.
 14. Роль і значення “політичної діяльності державного апарату”, її 

зміст і риси, вплив на державне управління.
 15. Поняття “політико-управлінська діяльність держави”.
 16. Історичний зміст понять “державне управління”, “управлінська 

діяльність”, “політична діяльність”.
 17. Порівняльний аналіз сучасних методів вивчення “політичної 

діяльності” і “соціального управління”.
 18. Моделі службової кар’єри державного службовця.
 19. Етичний кодекс державної служби.
 20. Контроль над державною адміністрацією.
 21. Вплив політичних партій на розвиток системи адміністративно-

соціального управління.
 22. Організаційна структура і штати органів управління.
 23. Система принципів державного управління.
 24. Види засобів забезпечення законності у сфері державного управ-

ління.
 25. Правові та неправові форми державного управління.
 26. Система та класифікація органів виконавчої влади.
 27. Повноваження і форми діяльності місцевих адміністрацій.

 28. Політичні аспекти діяльності місцевих адміністрацій.
 29. Політичні чинники політико-управлінської діяльності.
 30. Зміст політико-управлінської діяльності держави. 
 31. Політико-управлінське спілкування: зміст, форми, засоби.
 32. Об’єкти зовнішньої і внутрішньої політики.
 33. Соціальне управління як предмет державно-політичної діяль-

ності.
 34. Міжнародні відносини держави як об’єкт зовнішньополітичної 

діяльність.
 35. Політичне управління в межах відносин “суб’єкт-об’єкт управ-

ління”.
 36. Конституція України, як вищий правовий документ, що визначає 

зміст політичного управління.
 37. Усунення соціальних протиріч за допомогою політичного управ-

ління.
 38. Приклади політичного авантюризму у політичній історії взагалі 

та зокрема в Україні.
 39. Безкомпромісне політичне управління як вищій рівень політич-

ного управління.
 40. Загальний і оперативний засоби політичного управління. 
 41. Два блоки знань політичного управління.
 42. Довгострокові та короткострокові протиріччя, які є джерелом 

розвитку політичного об’єкта. 
 43. Філософський закон “заперечення — заперечення” щодо полі-

тичного процесу.
 44. Питання інституту союзників — постійних, тимчасових у полі-

тичному управлінні.
 45. Основні критерії правильності політичного компромісу.
 46. Важливість корегування політичного рішення і умов, в яких воно 

реалізується.
 47. Відтворення у системі державного політичного управління рівня 

розвитку суспільних відносин. 
 48. Функціональна (управлінська) можливість впорядкування дер-

жавного політичного управління відповідно до рівня розвитку 
суспільних відносин.

 49. Державне політичне управління у сфері економіки.
 50. Державне управління щодо політичних відносин.
 51. Шляхи вирішення проблеми управлінського професіоналізму у 

політичній діяльності.
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 52. Поняття і види об’єднань громадян.
 53. Легалізація і правосуб’єктність громадських об’єднань.
 54. Природа і сутність політичних об’єднань.
 55. Місце політичних об’єднань у політичній системі суспільства.
 56. Напрямки політичного спектра сучасних партій: соціалістично-

комуністичний, центристський, національно-демократичний.
 57. Партії в умовах тоталітаризму і демократії.
 58. Політична партія як суб’єкт політичної та управлінської діяль-

ності.
 59. Безпосереднє політичне управління у державній формі.
 60. Громадська думка як опосередковане політичне управління. 
 61. Два види плюралізму: ідейний та політичний.
 62. Сутність і структура політичного механізму управління.
 63. Три аспекти політичного механізму управління.
 64. Три рівні політичного механізму управління.
 65. Вимоги, за умови виконання яких політичний механізм управ-

ління може функціонувати як система.
 66. Соціальні інституції, що входять до структури політичного ме-

ханізму управління суспільством.
 67. Поняття “політичне управління”.
 68. Взаємозалежність політичного управління та трьох типів управ-

ління: корпоративного, адміністративно-політичного і політико-
адміністративного.

 69. Зміст, функції та характеристики політико-управлінської діяль-
ності держави.

 70. Системний погляд на політичний механізм управління.
 71. Сутність політико-адміністративного менеджменту.
 72. Державна стратегія і тактика.
 73. Визначення поточних завдань державної політики.
 74. Політичний процес: поняття, зміст.
 75. Структура політичного процесу. 
 76. Функції й особливості політичного процесу.
 77. Підготовка державно-політичних рішень.
 78. Специфіка підготовки державно-політичних рішень.
 79. Структура процесу підготовки державно-політичних рішень.
 80. Сутність політичного аналізу.
 81. Визначення політичних проблем у сфері державного управління.
 82. Методики політичного аналізу.
 83. Сутність політичного прогнозування.

 84. Задачі політичного консультування.
 85. Сутність маркетингу в політиці та соціальному управлінні.
 86. Особливості менеджменту політичної діяльності держави.
 87. Політичні комунікативні системи.
 88. Законодавче закріплення управлінської політики в Україні.
 89. Сучасний політичний стан в Україні.
 90. Вплив політичних структур на норми державного управління.
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