Предметом навчальної дисципліни є організація, форми і закономірності
функціонування системи органів державної влади щодо здійснення рішень політичної
влади.
Дисципліна базується на попередніх знаннях з курсів: «Філософія», «Соціологія»,
«Правознавство».
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:
- аналізувати сучасні проблеми розвитку та взаємодії державного і регіонального
управління;
- володіти методами підготовки та реалізації управлінських рішень;
- визначати компоненти факторів зовнішнього оточення;
- розробляти моделі організаційно-регламентаційного (оргпроектування), інформаційного
і комунікаційного забезпечення організації та її зв'язків з громадськістю;

- орієнтуватися у законодавчих і нормативно-правових засадах діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.
Основними завдання навчальної дисципліни згідно з вимогами освітньо-професійної
програми є опанування студентами:
- сутності і соціальної цінності державної влади як дійового засобу авторитарної
організації спільної діяльності людей та їх колективів в умовах громадянського
суспільства;
- теоретико-методологічних засад формування загальнодержавної та регіональної
політики;
- закономірностей управління на державному та регіональному рівнях;
- особливостей державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на
різних рівнях;
- методичних й організаційних основ управління розвитком суспільства;
- моделей державного управління, вітчизняної системи та структури органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції;
- об’єктивних законів суспільного розвитку;
- концептуальних засад реформування системи державного управління та
місцевого самоврядування, напрямів удосконалення управління національним і
регіональним розвитком.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ТА
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Тема 1.1. Основи теорії державного управління
Соціальна природа поняття «державне управління», його мета та зміст. Державне
управління як системне суспільне явище. Системні характеристики державного
управління. Теорія систем та управління. Фундаментальні процеси управління:
планування, організація, управління, зв'язок. Визначення моделі системи державного
управління. Етапи формування моделі системи державного управління на основі
системного підходу. Об'єкт державного управління та предмет вивчення.
Основні теорії державного управління: економічна теорія держави; теорія
суспільного вибору (суспільний договір, «фіаско держави», мінімізація трансакційних
витрат); теорія соціології (теорія держави, соціальна структура суспільства, соціальна
мобільність, статус і статусні ролі); теорія менеджменту (теорія раціональної бюрократії,

організовані структури управління, розподіл праці в управлінських структурах, державне
адміністрування).
Еволюція дослідження предмета державного та регіонального управління. Державне
та регіональне управління у системі суспільних наук, інші науки і галузі знань. Поняття,
система та завдання державного та регіонального управління як навчальної дисципліни.
Методи вивчення державного та регіонального управління. Мистецтво управління.
Тема 1.2. Державна влада та державне управління
Держава як суб'єкт управління суспільними процесами. Сутність сучасної держави.
Основні риси держави. Категорія влади. Державна влада як складова державно-владного
механізму. Поняття та сутність функцій державного управління. Види функцій
державного управління. Реалізація функцій в державному управлінні: основні проблеми.
Державне управління як система, що розвивається. Рівні державного управління:
загальнодержавне управління, управління на регіональному та місцевому рівнях. Суб'єкти
та об'єкти державного та регіонального управління. Принципи державного
управління, механізми їх прояву і використання.
Цілі державного управління, їх юридичне та ресурсне забезпечення. Функціональна
структура державного управління. Сутність і класифікація функцій державного
управління. Характеристика загальних (основних) та спеціальних (спеціалізованих)
функцій. Допоміжні функції. Основні напрями діяльності в системі державного
управління.
Поняття та класифікація методів державного управління. Організаційно-розпорядчі
(адміністративні) методи, їх переваги та недоліки. Економічні методи та їх інструменти.
Правові методи. Соціально-психологічні та неформальні методи впливу.
Сутнісні характеристики (риси) організаційної структури державного управління.
Унітарна та федеративна організація державного управління. Основи побудови організаційної структури державного управління.
Моделі державного управління: світовий досвід. Структура державного управління у
провідних країнах світу: інституційний, функціональний та організаційний аналізи;
центральні, регіональні та місцеві органи управління, їх ієрархія, проблеми взаємодії.
Використання зарубіжного досвіду державного управління у вітчизняній практиці.
Тема 1.3. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку
Державне регулювання економіки, його цілі, функції, об'єкти. Роль держави у
розвитку підприємництва. Державне регулювання структурної перебудови національної
економіки. Конкурентна та інноваційно-інвестиційна політика держави, методи та інструменти. Засоби впливу на розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва,
сфери обігу і торгівлі. Управління зовнішньоекономічним сектором.
Особливості управління соціальною сферою. Соціальна політика держави:
необхідність, сутність, цілі та принципи. Основні об'єкти та складові політики. Моделі
соціальної політики. Методи впливу держави на розвиток соціальних відносин. Основні
напрями соціальної політики держави щодо економічно активного населення. Діяльність
держави щодо вразливих верств населення. Формування системи соціального захисту.
Завдання державного регулювання розвитку елементів соціальної інфраструктури.
Державне управління в адміністративно-політичній сфері. Політика як наука,
мистецтво і вид діяльності. Види політики держави, їх цілі, принципи формування, інструменти реалізації. Національна безпека та державне управління.
Специфіка управління у сфері культури та ідеології. Державне управління у сфері
освіти, молодіжної політики, культури, науки, туризму, спорту, охорони здоров’я. Вплив
держави на розвиток інформаційного простору, формування суспільної свідомості.
Державне управління і сфера особистого життя людини.

Тема 1.4. Роль різних гілок влади у процесі державного управління
Система органів публічної влади. Законодавча влада в системі державного
управління. Поняття, склад і структура парламенту, його повноваження.
Державне управління і виконавча влада: поняття, співвідношення, взаємозв'язок.
Роль виконавчої влади в управлінні. Види органів виконавчої влади та питання їх
класифікації. Уряд і державне управління.
Судова влада у системі державного управління. Поняття і роль судової влади у
суспільстві. Судові системи та судові органи. Здійснення судової влади.
Сутність і види контролю у суспільстві. Контрольна влада у системі управління, її
органи та форми діяльності.
Особливості організаційної структури державного управління в зарубіжних країнах.
Тема 1.5. Державне управління на регіональному рівні
Регіональне управління: сутність, цілі та специфіка. Історичні форми управління
регіональним розвитком. Державна регіональна політика та політика територіальноадміністративних органів. Роль місцевого самоврядування у розвитку регіону.
Основні напрями регіонального управління: управління природно-ресурсним потенціалом регіону, управління фінансовими, трудовими ресурсами. Вплив органів державної
влади на промислове і сільськогосподарське виробництво в регіоні, функціонування
регіональних ринків. Управління інноваційною діяльністю. Роль державного управління
щодо розвитку соціальної інфраструктури регіону.
Механізми реалізації регіональної політики держави: інституційно-правові, організаційні, фінансово-економічні, соціально-психологічні. Місцеві бюджети як фінансова
основа соціально-економічного розвитку регіону. Державні та регіональні програми.
Історичний досвід та особливості функціонування та управління територій із спеціальним
статусом.
Регіональне управління та місцеве самоврядування. Поняття та суть місцевого
самоврядування. Його основні ознаки та принципи, моделі управління. Роль органів
місцевого самоврядування у розвитку регіону. Централізація та децентралізація влади.
РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СТРУКТУР ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Тема 2.1. Система органів державної влади в Україні: конституційні основи
їх функціонування та роль в управлінні
Історичний досвід державного управління в Україні. Конституційна модель
розподілу влади в Україні. Верховна Рада та державне управління. Інститут Президента та
державне управління. Органи виконавчої влади України: загальна характеристика,
управлінські зв'язки. «Субординація», «координація» і «реординація» між органами
виконавчої влади.
Центральні органи, виконавчої влади. Міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади. Регіональні органи виконавчої влади.
Місцеве самоврядування у державному управлінні України. Проблеми
функціонування та напрями реформування.
Тема 2.2. Регіональні органи державного управління
Місцеві державні адміністрації в системі державного управління. Основні завдання,
правовий статус, компетенція місцевих державних адміністрацій. Повноваження, порядок
формування та роботи місцевих державних адміністрацій. Структура місцевих державних

адміністрацій, їх діяльність. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі
вертикальних та горизонтальних зв’язків.
Управління факультативними територіальними одиницями. Господарсько-правовий
механізм діяльності територій із спеціальним статусом.
Тема 2.3. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні
Історичний аспект та конституційно-правові засади місцевого самоврядування в
Україні. Державна політика у сфері місцевого самоврядування. Правовий статус органів
місцевого самоврядування в системі державного управління. Сучасна система місцевого
самоврядування в Україні: територіальна громада, представницькі органи місцевого
самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого
самоврядування. Асоціації та інші форми добровільного об'єднання органів місцевого
самоврядування. Особливості здійснення самоврядування в місті Києві.
Всесвітня Декларація місцевого самоврядування, Європейська Хартія місцевого
самоврядування та проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування в
Україні.
Громадянин в державному управлінні. Поняття і основні характеристики
громадянства. Права, свободи і обов’язки громадян: система закріплення.
Взаємовідносини громадян і органів державного управління.
Тема 2.4. Розвиток системи державного та регіонального управління
Проблеми взаємовідносин гілок державної влади в Україні у сфері управління.
Необхідність реформування системи державного та регіонального управління. Державне
та регіональне управління в контексті трансформаційних та глобалізаційних процесів.
Соціально-ринкова трансформація України та завдання держави щодо формування
ефективної системи управління на різних рівнях. Реформування системи державного
управління відповідно до стандартів публічного адміністрування, прийнятих в
Європейському Союзі та країнах розвиненої демократії.
Суть та основні напрями адміністративної реформи в Україні. Концептуальні засади
реформування центральних та місцевих органів влади, напрями вдосконалення управління
регіональним розвитком. Базові форми децентралізації управління. Формування
ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях
управління. Запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади місцевого
самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян,
надання державних та громадських послуг. Удосконалення механізмів правового захисту
громадян у відносинах із органами державної влади. Протидія корупції в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування.
Створення сучасного нормативно-правового, наукового та інформаційного
забезпечення системи державного управління; зміцнення та формування нових фінансовоекономічних основ функціонування державного управління; організація на нових засадах
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; створення сучасної
системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів; оновлення інституту
відповідальності у сфері державного та регіонального управління; запровадження
раціонального адміністративно-територіального устрою.

Предметом учебной дисциплины является организация, формы и закономерности
функционирования системы органов государственной власти по осуществлению решений
политической власти.
Дисциплина базируется на предыдущих знаниях по курсам: «Философия»,
«Социология», «Правоведение».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов способностей:
- анализировать
современные
проблемы
развития
и
взаимодействия
государственного и регионального управления;
- -владеть методами подготовки и реализации управленческих решений;
- -определять компоненты факторов внешнего окружения;
- разрабатывать модели организационно-регламентационного, информационного и
коммуникационного обеспечения организации и ее связей с общественностью;
- ориентироваться в законодательных и нормативно-правовых основах
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Основными задачи учебной дисциплины согласно требованиям образовательнопрофессиональной программы является овладение студентами:
- сущности и социальной ценности государственной власти как действенного
средства авторитарной организации совместной деятельности людей и их
коллективов в условиях гражданского общества;
- теоретико-методологических основ формирования общегосударственной и
региональной политики;
- закономерностей управления на государственном и региональном уровнях;
- особенностей государственного управления в различных сферах общественного
развития и на разных уровнях;
- методических и организационных основ управления развитием общества;
- моделей государственного управления, отечественной системы и структуры
органов государственной власти и органов местного самоуправления, их
компетенции;
- объективных законов общественного развития;
- концептуальных основ реформирования системы государственного управления и
местного самоуправления, направлений совершенствования управления
национальным и региональным развитием.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТГОСУДАРСТВЕННОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 1.1. Основы теории государственного управления
Социальная природа понятия «государственное управление», его цель и смысл.
Государственное управление как системное общественное явление. Системные
характеристики государственного управления. Теория систем и управления.
Фундаментальные процессы управления: планирование, организация, управление, связь.
Определение модели системы государственного управления. Этапы формирования модели
системы государственного управления на основе системного подхода. Объект
государственного управления и предмет изучения.
Основные теории государственного управления: экономическая теория государства;
теория общественного выбора (общественный договор, «фиаско государства»,

минимизация трансакционных издержек) теория социологии (теория государства,
социальная структура общества, социальная мобильность, статус и статусные роли)
теория менеджмента (теория рациональной бюрократии, организованные структуры
управления, разделение труда в управленческих структурах, государственное
администрирование).
Эволюция исследования предмета государственного и регионального управления.
Государственное и региональное управление в системе общественных наук, другие науки
и отрасли знаний. Понятие, система и задачи государственного и регионального
управления как учебной дисциплины. Методы изучения государственного и
регионального управления. Искусство управления.
Тема 1.2. Государственная власть и государственное управление
Государство как субъект управления общественными процессами. Сущность
современного государства. Основные черты государства. Категория власти.
Государственная власть как составляющая государственно-властного механизма. Понятие
и сущность функций государственного управления. Виды функций государственного
управления. Реализация функций в государственном управлении: основные проблемы.
Государственное управление как система, которая развивается. Уровни
государственного управления: общегосударственное управление, управление на
региональном и местном уровнях. Субъекты и объекты государственного и регионального
управления. Принципы государственного управления, механизмы их проявления и
использования.
Цели государственного управления, их юридическое и ресурсное обеспечение.
Функциональная структура государственного управления. Сущность и классификация
функций государственного управления. Характеристика общих (основных) и специальных
(специализированных) функций. Вспомогательные функции. Основные направления
деятельности в системе государственного управления.
Понятие и классификация методов государственного управления. Организационнораспорядительные (административные) методы, их преимущества и недостатки.
Экономические методы и их инструменты. Правовые методы. Социальнопсихологические и неформальные методы воздействия.
Сущностные характеристики (черты) организационной структуры государственного
управления. Унитарная и федеративная организация государственного управления.
Основы построения организационной структуры государственного управления.
Модели государственного управления: мировой опыт. Структура государственного
управления в ведущих странах мира: институциональный, функциональный и
организационный анализы; центральные, региональные и местные органы управления, их
иерархия,
проблемы
взаимодействия.
Использование
зарубежного
опыта
государственного управления в отечественной практике.
Тема 1.3. Государственное управление в отдельных сферах общественного развития
Государственное регулирование экономики, его цели, функции, объекты. Роль
государства в развитии предпринимательства. Государственное регулирование
структурной перестройки национальной экономики. Конкурентная и инновационноинвестиционная политика государства, методы и инструменты. Средства воздействия на
развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, сферы обращения и
торговли. Управление внешнеэкономическим сектором.
Особенности управления социальной сферой. Социальная политика государства:
необходимость, сущность, цели и принципы. Основные объекты и составляющие
политики. Модели социальной политики. Методы воздействия государства на развитие
социальных отношений. Деятельность государства по отношению к уязвимым слоям

населения. Формирование системы социальной защиты. Задача государственного
регулирования развития элементов социальной инфраструктуры.
Государственное управление в административно-политической сфере. Политика как
наука, искусство и вид деятельности. Виды политики государства, их цели, принципы
формирования, инструменты реализации. Национальная безопасность и государственное
управление.
Специфика управления в сфере культуры и идеологии. Государственное управление
в сфере образования, молодежной политики, культуры, науки, туризма, спорта,
здравоохранения. Влияние государства на развитие информационного пространства,
формирование общественного сознания. Государственное управление и сфера личной
жизни человека.
Тема 1.4. Роль различных ветвей власти в процессе государственного управления
Система органов публичной власти. Законодательная власть в системе
государственного управления. Понятие, состав и структура парламента, его полномочия.
Государственное управление и исполнительная власть: понятие, соотношение,
взаимосвязь. Роль исполнительной власти в управлении. Виды органов исполнительной
власти и вопросы их классификации. Правительство и государственное управление.
Судебная власть в системе государственного управления. Понятие и роль судебной
власти в обществе. Судебные системы и судебные органы. Осуществление судебной
власти.
Сущность и виды контроля в обществе. Контрольная власть в системе управления,
его органы и формы деятельности.
Особенности организационной структуры государственного управления в
зарубежных странах.
Тема 1.5. Государственное управление на региональном уровне
Региональное управление: сущность, цели и специфика. Исторические формы
управления региональным развитием. Государственная региональная политика и политика
территориально-административных органов. Роль местного самоуправления в развитии
региона.
Основные направления регионального управления: управление природно-ресурсным
потенциалом региона, управление финансовыми, трудовыми ресурсами. Влияние органов
государственной власти на промышленное и сельскохозяйственное производство в
регионе, функционирования региональных рынков. Управление инновационной
деятельностью. Роль государственного управления в развитии социальной
инфраструктуры региона.
Механизмы реализации региональной политики государства: институциональноправовые, организационные, финансово-экономические, социально-психологические.
Местные бюджеты как финансовая основа социально-экономического развития региона.
Государственные и региональные программы. Исторический опыт и особенности
функционирования и управления территорий со специальным статусом.
Региональное управление и местное самоуправление. Понятие и сущность местного
самоуправления. Его основные признаки и принципы, модели управления. Роль органов
местного самоуправления в развитии региона. Централизация и децентрализация власти.
РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ
Тема 2.1. Система органов государственной власти в Украине: конституционные
основы их функционирования и роль в управлении

Исторический опыт государственного управления в Украине. Конституционная
модель разделения власти в Украине. Верховная Рада и государственное управление.
Институт Президента и государственное управление. Органы исполнительной власти
Украины: общая характеристика, управленческие связи. «Субординация», «координация»
и «реординация» между органами исполнительной власти.
Центральные органы исполнительной власти. Министерства и другие центральные
органы исполнительной власти. Региональные органы исполнительной власти.
Местное самоуправление в государственном управлении Украины. Проблемы
функционирования и направления реформирования.
Тема 2.2. Региональные органы государственного управления
Местные государственные администрации в системе государственного управления.
Основные задачи, правовой статус, компетенция местных государственных
администраций. Полномочия, порядок формирования и работы местных государственных
администраций. Структура местных государственных администраций, их деятельность.
Отношения местных государственных администраций в системе вертикальных и
горизонтальных связей.
Управление факультативными территориальными единицами. Хозяйственноправовой механизм деятельности территорий со специальным статусом.
Тема 2.3. Местное самоуправление и его особая роль в государственном управлении
Исторический аспект и конституционно-правовые основы местного самоуправления
в Украине. Государственная политика в сфере местного самоуправления. Правовой статус
органов местного самоуправления в системе государственного управления. Современная
система местного самоуправления в Украине: территориальная община, представительные
органы местного самоуправления, исполнительные органы местного самоуправления,
должностные лица местного самоуправления. Ассоциации и другие формы добровольного
объединения органов местного самоуправления. Особенности осуществления
самоуправления в городе Киеве.
Всемирная Декларация местного самоуправления, Европейская Хартия местного
самоуправления и проблемы функционирования института местного самоуправления в
Украине.
Гражданин в государственном управлении. Понятие и основные характеристики
гражданства. Права, свободы и обязанности граждан: система закрепления.
Взаимоотношения граждан и органов государственного управления.
Тема 2.4. Развитие системы государственного и регионального управления
Проблемы взаимоотношений ветвей государственной власти в Украине в сфере
управления. Необходимость реформирования системы государственного и регионального
управления.
Государственное
и
региональное
управление
в
контексте
трансформационных
и
глобализационных
процессов.
Социально-рыночная
трансформация Украины и задачи государства по формированию эффективной системы
управления на разных уровнях. Реформирование системы государственного управления в
соответствии со стандартами публичного администрирования, принятых в Европейском
Союзе и странах развитой демократии.
Суть и основные направления административной реформы в Украине.
Концептуальные основы реформирования центральных и местных органов власти,
направления совершенствования управления региональным развитием. Базовые формы
децентрализации управления. Формирование эффективной организации исполнительной
власти как на центральном, так и на местном уровнях управления. Введение новой
идеологии функционирования исполнительной власти и местного самоуправления как
деятельности по обеспечению реализации прав и свобод граждан, предоставление

государственных и общественных услуг. Совершенствование механизмов правовой
защиты граждан в отношениях с органами государственной власти. Противодействие
коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Создание современного нормативно-правового, научного и информационного
обеспечения системы государственного управления; укрепление и формирование новых
финансово-экономических основ функционирования государственного управления;
организация на новых принципах государственной службы и службы в органах местного
самоуправления; создание современной системы подготовки и переподготовки
управленческих кадров; обновление института ответственности в сфере государственного
и
регионального
управления;
введение
рационального
административнотерриториального устройства.

The object of the course is the organization, forms and patterns of functioning of public
authorities to implement the decisions of political power.
The course is based on previous knowledge of the course "Philosophy", "Sociology",
"Jurisprudence".
The purpose and objectives of the course
The aim of the course is to develop students' abilities:
- Analyze the current problems of development and cooperation between state and regional
government;
- Own methods of preparation and implementation of management decisions;
- To determine the components of the external environment factors;
- Develop organizational and regulatory models (org-drafting), information and
communication to ensure the organization and its public relations;
- Focus on legislative and normative legal basis of state authorities and local governments.
The main objectives of the course in accordance with requirements of the educational and
professional program students are mastering:
- The nature and social value of state power as an effective means of authoritarian
organization of joint activities of people and their groups in terms of civil society;
- Theoretical and methodological principles of formation of national and regional policies;
- Patterns of governance at the national and regional levels;
- Characteristics of governance in various areas of social development and at different
levels;
- Methodical and organizational bases of management of development of society;
- Models of governance, national systems and structures of state and local governments,
their competence;
- The objective laws of social development;
- Conceptual principles of the reform of public administration and local government areas
of improving the management of national and regional development.

CONTENTS OF THESE COURSES
SECTION 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES STATE
AND REGIONAL MANAGEMENT
Topic 1.1. Basic theory of governance
The social nature of the concept of "governance", its purpose and content. Public
administration as a systemic social phenomenon. System Features governance. Systems theory
and management. Fundamental management processes: planning, organization, control,
communications. Definition model of public administration. Steps to creating a model of
governance based on a systematic approach. The object of public administration and subject of
study.
The basic theory of government: economic theory of the state; theory of public choice (the
social contract, "state failure" minimize transaction costs); sociology theory (the theory of the
state, social structure, social mobility, status and role status); management theory (the theory of
rational bureaucracy, organized management structure, division of labor in management
structures, public administration).
Evolution of the study of the subject of state and regional administration. State and regional
administration in the system of social sciences, science and other knowledge. The concept,
system and objectives of the state and regional management as a discipline. Methods of studying
the state and regional administration. The art of management.

Topic 1.2. Public authorities and public administration
The state as a subject of management of public processes. The essence of the modern state.
The main features of the state. Category authorities. State power as a part of state-powerful
mechanism. The concept and nature of the functions of government. Types of functions of
government. Implementation of functions in government: the main problem.
Public administration as the system develops. The levels of government: national
management, regional and local levels. Subjects and objects of state and regional administration.
The principles of governance, mechanisms of their display and use.
The objectives of government, their legal and resource support. The functional structure of
public administration. The essence and classification of functions of government. Characteristics
common (core) and special (specialized) functions. Auxiliary functions. The main activities in
public administration.
Definition and classification methods of public administration. Organizational and
administrative (administrative) methods, their advantages and disadvantages. Economic methods
and their tools. Legal methods. Socio-psychological and informal methods of influence.
Essential characteristics (features) of the organizational structure of public administration.
A unitary organization federal and state management. Fundamentals of organizational structure
of public administration.
Models of governance: global experience. The structure of governance in the leading
countries: institutional, functional and organizational analysis; central, regional and local
governments, their hierarchy, interaction problems. Using the international experience of public
administration in domestic practice.
Topic 1.3. Public administration in specific areas of social development
State regulation of the economy, its objectives, functions, objects. The state's role in
business development. State regulation of restructuring the national economy. Competition and
innovation and investment policies, methods and tools. Means impact on the development of
industrial and agricultural production, trade and circulation areas. Management of foreign
economic sector.

Features of the social sphere. Social policy: the need, the nature, objectives and principles.
Main features and components of policy. Models of social policy. Methods of state on the
development of social relations. Main directions of social policy on the economically active
population. The activities of the State to vulnerable populations. Formation of the social security
system. Objective elements of state regulation of social infrastructure.
Public administration in the administrative and political sphere. Politics as a science and an
art activity. Types of policies, their objectives, the principles of formation instruments. National
security and public administration.
Specifics of management in culture and ideology. State departments of education, youth
policy, culture, science, tourism, sports, health. The influence of the state on the development of
the information space, the formation of social consciousness. Public administration and scope of
privacy rights.
Topic 1.4. The role of the different branches of government in the public administration
The system of public authorities. Legislative power in public administration. Concept,
composition and structure of the parliament, its powers.
Public administration and executive power: concept, value, relationship. The role of the
executive in management. Types of executive and question their classification. Government and
public administration.
The judiciary in public administration. The concept and role of the judiciary in society. The
judicial system and the judiciary. Implementation of the judiciary.
Essence and types of control in society. The control authority in the control system, its
organs and forms of activity.
Features of the organizational structure of public administration in foreign countries.

Topic 1.5. Public administration at regional level
Regional governance: the nature, objectives and specificity. Historical forms of regional
development. State regional policy and territorial administration. The role of local governments
in the region.
Main directions of regional management: management of natural resource potential in the
region, financial management, human resources. The influence of public authorities on industrial
and agricultural production in the region, the functioning of regional markets. Innovation
management. The role of the government concerning the development of social infrastructure in
the region.
Mechanisms for implementing regional policy, institutional and legal, organizational,
financial, economic, social and psychological. Local budgets as a financial basis for social and
economic development. State and regional programs. Historical experience and features
operational and management areas with special status.
Regional Administration and Local Government. The concept and essence of local
government. Its basic features and principles of management models. The role of local
authorities in the region. Centralization and decentralization of power.

SECTION 2. CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF
PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN UKRAINE
Topic 2.1. The system of state power in Ukraine, constitutional basis
their functioning and role management
The historical experience of public administration in Ukraine. The constitutional model of
distribution of power in Ukraine. Parliament and public administration. Institute President and

governance. The executive power of Ukraine: general description, management relations.
"Subordination", "coordination" and "re-ordinary" between the executive authorities.
The central bodies of executive power. Ministries and other central executive authorities.
Regional authorities.
Local government in the state administration of Ukraine. Problems of operation and
directions for reform.
Topic 2.2. Regional public administration
Local administrations in public administration. The main tasks, legal status, competence of
local state administrations. Powers, order of formation and work of local state administrations.
The structure of local state administrations and their activities. Relationships local
administrations in the system of vertical and horizontal connections.
Office optional territorial units. Economic and legal mechanism of territories with special
status.
Topic 2.3. Local government and its special role in governance
The historical aspect of the constitutional and legal principles of local self-government in
Ukraine. State policy in the sphere of local government. The legal status of local government in
public administration. The present system of local government in Ukraine, local community,
local government representative bodies, executive bodies of local self-government, officials of
local government. Associations and other forms of voluntary association of local governments.
Features of governments in the cities of Kyiv.
World Declaration of Local Government, the European Charter of Local Self-Government
and problems of the institute of local self-government in Ukraine.
A citizen in government. The concept and basic characteristics of citizenship. The rights,
freedoms and duties of citizens: system consolidation. Relations between citizens and
government.
Topic 2.4. Development of state and regional administration
Problems relations between branches of state power in Ukraine in the field of management.
The need to reform the system of state and regional administration. State and regional
administration in the context of transformation and globalization. Socio-market transformation of
Ukraine and tasks of the State to establish an effective system of management at different levels.
Reform of public administration according to the standards of public administration, adopted in
the European Union and developed democracies.
The essence and the basic directions of administrative reform in Ukraine. Concept for
reforming the central and local authorities, directions of improvement of regional development.
The basic form of decentralization. Building an effective organization of executive power at
central and local levels of government. The introduction of new ideology executive functioning
as local government activities to ensure the rights and freedoms of citizens, provision of public
and social services. Improving the legal protection of citizens in their relations with public
authorities. Combating corruption in government agencies and local government.
Creation of a modern regulatory, scientific and information support system of government;
strengthening and creation of new financial and economic bases of functioning of public
administration; organization on new principles of public service and service in local government;
creation of a modern system of training and retraining of administrative staff; Update institute of
responsibility in public and regional government; introduction of efficient administrative and
territorial structure.

