
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 9.11. 

2. Назва: Організація державного апарату. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна      8. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 7. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Дробко Е.В.,   к.держ.упр., 

доцент,  доцент  кафедри державного управління, документознавства та інформаційної 

діяльності. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

використовувати набуті системні знання про державний апарат України, його структуру, 

організацію та принципи діяльності в сфері реалізації державної влади; володіти теоретичними 

основами щодо системи органів державної влади в Україні, основних функцій, завдань, форм і 

методів організації діяльності кожної гілки органів державної влади, правових основ 

функціонування органів державної влади. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Діловодство в органах 

державного управління та місцевого самоврядування, Організація місцевого самоврядування та 

органи самоорганізації населення, Державна інформаційна політика, Державне управління. 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
12. Зміст курсу:(перелік тем)  
Управління як системне суспільне явище. Державне управління. Розвиток науки державного 

управління та її особливості. Механізм держави. Державний апарат. Орган держави. Інститут 

держави. Принципи організації та діяльності державного апарату. Види органів держави. 

Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Загальна характеристика 

трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової. Система «стримувань і противаг». 

Управління в адміністративно-територіальних одиницях. Місцеве самоврядування. Професійна 

державна служба. Державний службовець. Посадова особа. Поняття та правовий статус 

органів виконавчої влади. Президент України та виконавча влада. Кабінет Міністрів України. 

Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ). Місцеві органи виконавчої влади. Органи 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим (АРК). 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Адміністративне право України : підручник. / за ред. Ю. П. Битяка. Київ: Юрінком 

Інтер, 2006. 544 с.  

2. Ківалов С. В.,  Біла Л. Р. Державна служба в Україні : підручник. Одеса : Юридична 

література, 2003. 368 с. 

3. Лазор О. Д., Лазор О. Я. Публічна служба в Україні: нормативно – правове регулювання 

: навч. посіб.  Київ : Дакор, КНТ, 2006. 528 с. 

4. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. Київ : Атіка, 2009. 608 с.   

5. Основи місцевого самоврядування : наук.-практич. посіб. / авт. кол. за заг. ред. В. М. 

Олуйка. Хмельницький : ЦППК, 2008. 730 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
46 год. лекцій, 28 год. практичних занять, 136 год. самостійної роботи. Разом – 210 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, мультимедійні презентації, вирішення 

проблемних ситуацій, ділові ігри, робота в групах над індивідуальним завданням. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



д.е.н., професор                                                                                 І.Л. Сазонець             

                               
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PP 9.11. 

2. Title: Organization of the state apparatus. 
3. Type: obligatory. 

4. Higher education level: And (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 8. 

7. Number of established ECTS credits: 7. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Drobko E. V., PhD in 

Public Administration, Associate Professor,  Associate Professor of Public Administration, 

Documentation and Information Activities Department. 

9. Results of studies:: after studying the discipline the student must be capable of: 

use acquired systemic knowledge about the state apparatus of Ukraine, its structure, organization and 

principles of activity in the sphere of state power implementation; have the theoretical bases concerning the 

system of state authorities in Ukraine, the main functions, tasks, forms and methods of organization of the 

activity of each branch of state power, the legal basis for the functioning of public authorities. 

10. Forms of organizing classes: training classes; independent work; practical training; control 

measures. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline:  Office management in public 

administration and local government, Organization of local self-government and bodies of self-

organization of the population, State information policy, State administration. 

12.Course contents: (list of topics) Management as a systemic social phenomenon. Governance. 

Development of the science of state administration and its peculiarities. The mechanism of the state. 

State apparatus. Authority of the state. Institute of the State. Principles of organization and activities of 

the state apparatus. Types of state bodies. Separation of power as a principle of organization of the 

state apparatus. General characteristics of the three branches of power: legislative, executive, judicial. 

System of checks and balances. Management in administrative-territorial units. Local Government. 

Professional civil service. Civil servant. The official. Concept and legal status of executive bodies. 

President of Ukraine and executive power. Cabinet of Ministers of Ukraine. Central bodies of executive 

power (CEVB). Local executive bodies. Bodies of executive power of the Autonomous Republic of 

Crimea (ARC). 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Administrative law of Ukraine: textbook / edited by Yu. P. Bytiak. Kyiv : Yurinkom Inter, 2006. 

544 p. 

2. Kivalov S. V., Bila L. R. Civil service in Ukraine: textbook. Odessa : Legal Literature, 2003. 

368 pp. 

3. Lazor O. D., Lazor O. Ya. Public service in Ukraine: legal regulation: a manual. Kyiv : Dakar, 

CST, 2006. 528 p. 

4. Malinovsky V. Ya. State administration: a manual. Kyiv : Atika, 2009. 608 p. 

5. Fundamentals of local self-government: scientific and practical manual. / author's collective 

under the general editorship of V. M. Oluiuk. Khmelnytsky : TSPPK, 2008. 730 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 46 hours lectures, 28 hours 

hractical classes, 136 hours independent work. Total - 210 hours. 

Methods: interactive lectures, problem  lectures, individual tasks, implementation of business and role 

games, individual and group research tasks, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 8 semester. 
Current control (100 points): testing, questioning, multimedia presentations, problem solving, 

business games, work in groups over individual tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian.  

 

Head of the Public Administration,  

Documentation and Information  

Activities Department 

Doctor of Economics, professor                                                         I. L. Sazonets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


