
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій 

Кафедра цивільної та промислової безпеки 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

до виконання контрольної роботи 

з дисципліни 

«Система державного управління та місцеве самоврядування» 

 
 

Галузь знань: 26 «Цивільна безпека» 

Спеціальність: 263 «Цивільна безпека» 

Освітньо-професійна програма: «Техногенна та промислова безпека в 

транспортній галузі» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Укладач: к.б.н., доцент В. Коваленко 



Тема контрольної роботи (КР) обирається за порядковим номером 

студента у журналі успішності. 

КР складається з текстової частини, виконання якої полягає у 

викладенні сутності певних питань у письмовій формі. 

Матеріал, що висвітлює сутність проблеми КР, має бути логічно 

структурованим, проілюстрованим графічно, оформленим за 

встановленими вимогами. Обов’язковим є авторське посилання на 

літературні джерела, що використані у підготовленій роботі. 

Обсяг КР складає 15-20 друкованих сторінок на аркушах формату 

А4. 
 
 

Вимоги: 

- поля: ліве – 3,3 см.; праве – 1,5 см., верхнє – 2 см.; нижнє – 2 см.; 

- шрифт – Times New Roman, 14; 

- міжрядковий інтервал – 1,5; 

- абзацний відступ – 1,25 см.; 

- вирівнювання – по ширині; 

- нумерація сторінок – у правому верхньому кутку аркуша. 

Обов’язкові елементи роботи (послідовно): 

-титульний аркуш; 

-ЗМІСТ; 

-ВСТУП; 

-РОЗДІЛ 1; 

-РОЗДІЛ 2; 

-…; 

-ВИСНОВКИ; 

ВИКОРИСТАНІ ЛІТЕРАТУРІ ДЖЕРЕЛА. 

Наприкінці роботи подається список використаних літературних джерел. 

Оформлену належним чином контрольну роботу студент подає в зазначені 

строки на кафедру цивільної та промислової безпеки, після чого воно 



проходить перевірку, на відповідність встановленим вимогам, провідним 

викладачем. 

У разі якщо за контрольну роботу виставлено незадовільну оцінку то 

вона підлягає подальшому доопрацюванню і повторній перевірці. 

 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
1. Категорія влади. Поняття та сутність функцій державного управління. 

2. Принципи державного управління, механізми їх прояву і використання. 

3. Моделі соціальної політики у розвинутих країнах. 

4. Національна безпека і державне управління. 

5. Законодавча та виконавча влада в системі державного управління. 

6. Адміністративна реформа в Україні. 

7. Поняття та роль судової влади у суспільстві. 

8. Особливості організаційної структури державного управління у 

зарубіжних країнах. 

9. Проблеми сучасної регіональної політики в Україні. 

10. Роль державного управління щодо розвитку соціальної інфраструктури 

регіону. 

11. Державне життя та управління на українських землях у період їх 

входження до складу Литви і Польщі. 

12. Організація державної влади та місцевого самоврядування на 

Запорізькій Січі та в часи Гетьманства. 

13. Державне управління в Україні у період її входження до складу 

Російської та Австрійської імперій (кінець ХVІІІ ст. – 1917 р.). 

14. Державна влада та управління в Україні за радянського періоду (1917- 

1991 рр.). 

15. Державне управління в незалежній Україні на сучасному етапі її 

розвитку. 

16. Історія формування та функціонування ЦОВВ. 



17. Територіальні органи ЦОВВ: права, компетенції, функції. 

18. Централізація та децентралізація у структурній організації державного 

управління. 

19. Проблеми та протиріччя реалізації спеціального статусу м. Києва. 

20. Позитивний та негативний досвід взаємодії місцевої державної 

адміністрації з органами місцевого самоврядування у Вашому місті (області, 

селищі, районі). 

21. Сутність та приклади конфлікту (дублювання, суперечності) 

повноважень між МДА та територіальними органами ЦОВВ. 

22. Позитивні та негативні риси системи місцевого самоврядування в 

Україні. 

23. Досвід організації місцевого самоврядування у зарубіжних країнах. 

24. Особливості взаємного делегування повноважень між органами 

місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. 

25. Європейська хартія місцевого самоврядування: основні положення та 

актуальність. 

26. Позитивний досвід та проблеми реалізації завдань служби зв’язків з 

громадськістю у вибраному органі державної влади або місцевого 

самоврядування. 

27. Сутність, роль та місце лідерства у процесі державного управління. 

28. Переваги та недоліки методів прийняття управлінських рішень. 

29. Переваги та недоліки методів генерування управлінських рішень. 

30. Особливості проходження державної служби в Україні: вступ на 

державну службу, службова кар’єра, припинення державної служби. 

31. Правові аспекти дисциплінарної та матеріальної відповідальності 

державних службовців. 

32. Особливості оплати праці, заохочення і надання соціальних гарантій 

державним службовцям. 

33. Сучасний стан, проблеми та шляхи підвищення ефективності 

державного управління в Україні. 



34. Проблеми та напрями реформування системи щорічної оцінки 

державних службовців в Україні. 

35. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в 

Україні. 

36. Проблеми та завдання розвитку електронного урядування в Україні. 

37. Децентралізація влади в Україні: «за» і «проти». 

38. Корупція та методи протидії її проявам. 
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