ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
9 семестр, 5 курс спеціальність «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр права»
Викладач: к.ю.н., професор кафедри державно-правових дисциплін Кагановська Тетяна Євгеніївна
Передумови: вивчення дисципліни має проводитися на основі засвоєння лекційного матеріалу, опрацювання
навчальних посібників, законів та нормативних актів України, науково-монографічної літератури, матеріалів
періодичних видань з курсів «Теорія держави і права», «Адміністративне право України», «Муніципальне право
України», «Державне будівництво і місцеве самоврядування», «Конституційне право України».
Мета: засвоїти теоретичні основи державного управління; виробити навички комплексної оцінки проблем
державного управління; навчитись готувати і приймати управлінські рішення з урахуванням конкретної ситуації;
прослідковувати основні тенденції розвитку державного управління; оцінювати ефективність функціонування
системи державного управління; аналізувати типи взаємозв’язків між органами державного управління різних
рівнів, органами державного управління і місцевого самоврядування; формувати «дерево цілей» державного
управління соціальним та економічним розвитком країни, регіонів, окремих сфер та галузей; пропонувати підходи
до удосконалення організаційної структури органів державного.
Завдання: розглянути підходи до розуміння сутності державного управління в різних науках (кібернетика,
соціологія, економіка, політологія, юриспруденція), проаналізувати і зважити їх положення, а потім порівняти їх з
точки зору юридичної науки і логіки; проаналізувати сутність, завдання та принципи організаційнофункціональної будови державного управління як відносно самостійного правового явища; проаналізувати
сутність виконавчої влади та її співвідношення з державним управлінням, проаналізувати проблеми
співвідношення державного управління та адміністративного права; проаналізувати підходи вчених-юристів до
розуміння державного управління в «широкому» та «вузькому» сенсі; розглянути формування понятійного
апарату, що використовується в державному управлінні України, а також уміння користуватися ним; поглибити
знання прикладного характеру; розвивати загальну політико-правову культуру студентів.
Вміти: працювати з інформацією, готувати управлінські рішення; представити державну службу як професію,
досліджувати її як природне соціально-правове середовище формування та реалізації на практиці політичних,
ділових, моральних та інших професійно-особистісних якостей державного службовця; оцінити якість та
ефективність використовуваних технологій професійної соціалізації та кар’єрного росту держслужбовців;
володіти навичками з організації взаємодії в галузі професійної діяльності, в частині застосування основних
положень теорії державного управління.
Форма підсумкового контролю: екзамен
Опис дисципліни: В умовах формування демократичного суспільства, становлення соціально-орієнтованої
ринкової економіки, розвитку різноманітних інститутів громадського регулювання істотно змінюється зміст і
характер державного управління, форми і методи реалізації управлінських впливів органами державного
управління, організаційна структура суб’єктів державного управління, їх функції, форми взаємодії з іншими
елементами соціального управління. Система державного управління, яка була б здатна забезпечити всебічний,
гармонійний розвиток суспільства на якісно нових принципах, в Україні лише формується. Сьогодні державне
управління в Україні є складним, суперечливим явищем з багатьма бюрократичними деформаціями, слабкими
сторонами, недоліками та вразливими місцями, успадкованими від тоталітарного минулого. Кризові явища в
економічній та соціальній сферах суспільного розвитку свідчать насамперед про неефективність системи
державного управління і місцевого самоврядування. Процеси державотворення вимагають не лише оновлення або
покращення відсталих елементів у сфері державного управління, а й радикального реформування механізму
держави, організаційно-правового забезпечення процесів регулювання централізації і децентралізації. В сучасних
умовах державне управління має стати стабільним і відкритим соціально-правовим інститутом забезпечення
реалізації функцій представницької, виконавчої та судової влад. У зв'язку з цим ключового значення набуває
правильний вибір стратегії подальшого розвитку державно-управлінських та громадських інститутів, конкретних
шляхів і засобів подолання властивих їм недоліків з метою створення ефективно працюючих механізмів
державного управління і місцевого самоврядування. Вирішення цього історично важливого завдання потребує
розвиненої теоретичної бази, що має втілюватись у змістовних наукових концепціях. Таким чином, при вивченні
дисципліни «Державне управління» проводиться комплексний аналіз у єдності історичного, теоретичного,
практичного та правового аспектів сутності держуправління як юридичної категорії, його відмінність від поняття
управління в аспекті кібернетики, соціології і менеджменту, а також питання юридичної теорії та практики
держуправління.

