
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни

“ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ”

(для бакалаврів)

Київ 2007



Підготовлено доцентом кафедри організації самоврядування П. Ф. Вознюком

Затверджено на засіданні кафедри організації самоврядування УВКІ МАУП 
(протокол № 18 від 14.02.07)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Вознюк П. Ф. Навчальна програма дисципліни “Планування діяльності 
органів виконавчої влади” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2007. — 24 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, 
зміст дисципліни “Планування діяльності органів виконавчої влади”, вказів
ки до виконання контрольної роботи, теми контрольних робіт, питання для 
самоконтролю, а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія 
 управління персоналом (МАУП), 2007



�

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Дисципліна “Планування діяльності органів виконавчої вла
ди” належить до базових дисциплін, призначених для підготовки 
фахівців (як теоретиків, так і практиків) для сектора державного 
управління та місцевого самоврядування. Це зумовлено з’ясуванням 
комплексу питань, пов’язаних з розвитком української державності, 
насамперед роллю управлінських механізмів у створенні передумов 
і виробленні орієнтирів для поступального розвитку української 
державності.

Мета вивчення курсу — засвоїти теоретичні та правові засади 
планування діяльності органів виконавчої влади у процесі забез
печення системності офіційної політики як на загальнодержавно
му, так і на регіональному та місцевому рівнях; нормативноправо
ву базу планування взаємодії органів державної влади, управління 
різних рівнів у формуванні та реалізації соціальноекономічної і гу
манітарної політики; опанувати сучасні схеми та моделі планування 
діяльності органів виконавчої влади в Україні та Європі, стратегію 
розробки державних, регіональних, відомчих, галузевих, міжгалу
зевих програм у різних сферах державного будівництва та регіональ
ної політики.

У результаті вивчення курсу студенти повинні 
знати:

 • теоретичні та правові засади планування діяльності органів вико
навчої влади, його форми і методи для аналізу та вирішення акту
альних державотворчих проблем; 

 • основні напрями планування діяльності органів виконавчої вла
ди, його становлення та розвитку в системі здійснення державної 
політики; 

 • практику планування управлінських рішень, проектної діяль
ності в галузі соціальноекономічної, гуманітарної, екологічної та 
інших напрямів політики;

уміти використовувати:
 • категорії планування діяльності органів виконавчої влади, су

часні методологічні підходи до здійснення планування в системі 
державної політики на центральному та місцевому рівнях;

 • нормативноправову базу планування виконавчої роботи, перед
бачені нею основні форми і методи вирішення загальнодержав
них і регіональних проблем;
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 • технологію, форми й методи оперативного та стратегічного пла
нування в системі органів державної влади;

визначати:
 • оптимальні шляхи планування діяльності органів виконавчої 

влади та його місце в загальній системі державного і регіонально
го управління; 

 • ефективність діючих форм і методів планування діяльності 
органів виконавчої влади за результатами аналізу планів і про
грам діяльності органів виконавчої влади, вітчизняного та за
рубіжного досвіду їх реалізації в контексті європейської інтег
рації методами порівняльного та інституційного аналізу;

 • основні напрями вдосконалення організаційних механізмів пла
нування діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення 
потреб суспільного розвитку та державного врядування;

розробляти:
 • плани, пропозиції (проекти) державних, регіональних і галузе

вих програм соціальноекономічного та гуманітарного розвитку 
за результатами аналізу державної політики на основі методоло
гії конструювання моделей виходячи з ресурсного забезпечення 
та механізмів упровадження державноуправлінських рішень і 
керування процесом планування та проектами; 

 • пропозиції щодо вдосконалення діючих планів діяльності ви
конавчої влади на основі визначення юридичних властивостей 
і виявлених ознак їх недосконалості за результатами вивчення 
й аналізу ефективності діючих документів, існуючої практики 
регулювання суспільних відносин; 

 • внутрішню нормативну документацію (накази, розпорядження) 
щодо виконання завдань міжнародних, державних, регіональних, 
галузевих, міжгалузевих програм і проектів розвитку шляхом 
застосування методів системного аналізу;

 • практичні рекомендації для органів державної влади й місцевого 
самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і варіан
тів національного розвитку на основі методів порівняльного 
аналізу ступеня відкритості, прогнозованої стабільності та ефек
тивності;

 • механізми реалізації стратегії, стратегічні плани інституції 
(органу виконавчої влади), вимоги до її програми, засоби і ме
тоди аналізу зовнішніх і внутрішніх чинників при плануванні, 
форми роботи груп стратегічного планування, забезпечення єд



�

ності мети, завдань і засобів реалізації програми діяльності інс
титуції;

аналізувати:
 • проблеми, потенційні можливості та напрями планування діяль

ності органів виконавчої влади;
 • процеси планування діяльності органів виконавчої влади та ок

ремих його елементів, шляхи й методи вдосконалення структури 
його інституційного забезпечення, політикоправові проблеми 
планування з прийняттям відповідних управлінських рішень;

контролювати:
 • виконання заходів планування діяльності органів виконавчої 

влади територій, відповідну нормативноправову базу для їх ко
ригування у встановлені терміни засобами адміністрування.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН   
дисципліни  

“ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1

2

�

4

�
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Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади 
планування діяльності органів виконавчої влади
Сутність, об’єкт і функції планування в системі 
виконавчої влади
Цілі, завдання, критерії планування діяльності органів 
виконавчої влади
Планування діяльності органів виконавчої влади 
у зарубіжних державах
Основні засади планування в державному управлінні  
України
Нормативноправова база повноважень виконавчої влади  
у сфері планування
Аналіз і прогнозування в діяльності органів виконавчої 
влади
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1 2

7

8
9

10

11

Змістовий модуль ІІ. Соціально-економічне планування 
в діяльності органів державної виконавчої влади
Державні виконавчі органи у плануванні 
соціальноекономічної політики
Бюджетнофінансове планування у виконавчій владі
Економічне планування в місцевих державних 
 адміністраціях
Контрольні повноваження виконавчих органів 
у соціальноекономічній сфері
Державне планування екологічної політики 
та природоохоронної діяльності

12
1�

14

Змістовий модуль ІІІ. Планування розвитку гуманітарної 
сфери в системі виконавчої влади
Організаційні аспекти планування гуманітарної сфери
Планування гуманітарної політики органами виконавчої 
влади
Планування державного управління демографічним 
розвитком

1�
16

17
18

Змістовий модуль IV. Структурно-функціональні аспекти 
планування в органах виконавчої влади
Планування забезпечення реалізації державної політики
Планування міжвідомчої взаємодії у структурі виконавчої 
влади
Планування структури виконавчих органів
Планування контролю та звітності в органах виконавчої 
влади

Разом годин: 108
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ЗМІСТ   
дисципліни   

“ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ”

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади 
планування діяльності органів виконавчої 
влади

Тема 1. Сутність, об’єкт і функції планування в системі 
виконавчої влади

Сутність планування діяльності органів виконавчої влади як нав
чальної дисципліни. Об’єкт і предмет планування діяльності органів 
виконавчої влади. Функції планування діяльності органів виконавчої 
влади. Основні теоретичні підходи до планування діяльності органів 
виконавчої влади. Науковометодичні засади розробки концепції 
планування діяльності органів виконавчої влади.

Література [2; �; 1�; 14; 24; 29; �4]

Тема 2. Цілі, завдання, критерії планування діяльності 
органів виконавчої влади 

Мета планування діяльності органів виконавчої влади. Завдання 
планування діяльності органів виконавчої влади. Критерії ефектив
ності та практичної значущості планування діяльності органів вико
навчої влади. Чинники, пріоритети, напрями реалізації планування 
діяльності органів виконавчої влади. Основні проблеми плануван
ня діяльності органів виконавчої влади. Планування як державно
управлінська діяльність особливого типу.

Література [8; 1�; 14; 2�; 27; �0; ��; �9]

Тема 3. Планування діяльності органів виконавчої влади  
у зарубіжних державах

Особливості планування діяльності органів виконавчої влади 
у країнах англосаксонської політикоправової системи. Принципи 
планування діяльності органів виконавчої влади в континентальних 
державах Європейського Союзу. Специфіка планування у виконавчій 
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вертикалі США. Досвід планування діяльності виконавчих органів у 
країнах пострадянського простору.

Література [12; 1�; 17; 29; 40; 4�; 60] 

Тема 4. Основні засади планування в державному управлінні 
України

Місце, роль і правовий статус механізму планування в держав
ному управлінні України. Посттоталітарний спадок в управлінській 
діяльності в галузі планування. Сучасні тенденції та концептуальні 
підходи у сфері планування діяльності органів виконавчої влади Ук
раїни. Основні проблеми та суперечності у процесі планування діяль
ності органів виконавчої влади України 

Література [1; 2; 6; 14; 18; 19; 24; 44]

Тема 5. Нормативно-правова база повноважень виконавчої 
влади у сфері планування

Органи виконавчої влади України згідно з Конституцією України. 
Законодавчо обумовлені повноваження органів виконавчої влади Ук
раїни. Компетенція центральних органів виконавчої влади України в 
галузі планування. Компетенція місцевих органів виконавчої влади 
України у сфері планування і проектування. Основні напрями мож
ливого вдосконалення законодавчого забезпечення планувальної 
діяльності органів виконавчої влади.

Література [1–4; 6; 11; 26]

Тема 6. Аналіз і прогнозування в діяльності органів виконавчої 
влади

Аналіз і прогноз як необхідні складові процесу планування. 
Аналітичнопрогностична діяльність як стратегічна функція органів 
виконавчої влади. Регіональна соціальноекономічна політика. Ви
рівнювання соціальноекономічного розвитку регіонів. Стратегічний 
аналіз середовища. Визначення пріоритетів у стратегічному плану
ванні. План дій і впровадження стратегії. Оцінювання (вимірюван
ня) результатів. Організація стратегічного планування і складання 
стратегічного плану. Довго, середньо та короткострокові документи 
стратегічного планування. Макропропорції у плануванні.

Література [7–11; 1�; 20; �2; 49; �2]
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Змістовий модуль ІІ. Соціально-економічне планування  
в діяльності органів державної виконавчої 
влади

Тема 7. Державні виконавчі органи у плануванні  
соціально-економічної політики

Планування соціальної політики як одна з основних функцій ви
конавчої влади. Рівень добробуту населення як об’єкт планування 
органів виконавчої влади. Планування державних програм зайня
тості населення та боротьби з безробіттям. Планування системи дер
жавного соціального забезпечення і соціальної підтримки. Плануван
ня політики пенсійного забезпечення. Планування у сфері державних 
дотацій і пільг. Планування житлової та житловокомунальної політи
ки. Планування та організація виробництв. Планування промислової 
політики. Планування у сфері аграрного виробництва. Планування 
енергетичної політики на рівні органів виконавчої влади. Проблема 
планування ефективного використання трудових ресурсів.

Література [2; �; 21; 2�; �0; �9; 42; �8] 

Тема 8. Бюджетно-фінансове планування  
у виконавчій владі

Фінансове планування як особлива функція органів виконавчої 
влади. Роль і повноваження органів виконавчої влади у формуванні 
та наповненні державного і місцевих бюджетів. Грошова та інфляцій
на політика як об’єкт планування органів виконавчої влади. Участь 
органів виконавчої влади у плануванні валютнокредитної та інвес
тиційної політики. Вплив органів виконавчої влади на планування у 
сфері банківської діяльності та ринку цінних паперів. 

Література [2; �; 7; 21; �4; �9]

Тема 9. Економічне планування в місцевих державних 
адміністраціях

Роль і значення планування економічних процесів на місцевому 
рівні. Повноваження та функції місцевих органів виконавчої влади 
щодо планування показників економічного розвитку. Планування 
народного господарства на рівні обласної державної адміністрації. 
Планування народного господарства на рівні районної (місцевої) 
державної адміністрації. Проблема розподілу сфер компетенції між 
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органами виконавчої влади різних рівнів у галузі економічного пла
нування.

Література [4; 11; 22; 26; �2; ��; �8; 4�; �7] 

Тема 10. Контрольні повноваження виконавчих органів  
у соціально-економічній сфері

Контроль як складова діяльності виконавчих органів влади у 
сфері планування. Контрольні функції держави в галузі соціального 
й економічного планування. Державний фінансовий контроль. Пла
нування контролюючої діяльності органів виконавчої влади щодо 
діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності.

Література [2–�; 12; 24; �0; �0]

Тема 11. Державне планування екологічної політики  
та природоохоронної діяльності

Специфіка природоохоронної галузі як об’єкта планування. Пла
нування державних програм охорони довкілля в системі повноважень 
виконавчих органів. Планування контролюючих заходів дотримання 
вимог екологічної безпеки. Участь виконавчих органів у плануванні 
створення державних заповідників, заказників і національних парків. 
Запровадження енерго та ресурсозберігаючих технологій. Проблеми 
планування державної політики щодо подолання наслідків Чорно
бильської катастрофи.

Література [2; 10; 22; �4; �7]

Змістовий модуль ІІІ. Планування розвитку гуманітарної  
  сфери в системі виконавчої влади

Тема 12. Організаційні аспекти планування  
гуманітарної сфери

Організаційноправові засади планування розвитку невиробничої 
сфери життєдіяльності суспільства. Галузі планування в невиробни
чій сфері. Принципи планування участі органів виконавчої влади в 
управлінні позаекономічними процесами. Компетенція центральних 
і місцевих органів виконавчої влади щодо планування в невиробни
чій сфері.

Література [8; 1�; 29; 46; ��; �4]
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Тема 13. Планування гуманітарної політики органами 
виконавчої влади

Гуманітарна сфера як особливий об’єкт планування. Загальні 
проблеми формування державної культурної політики. Плануван
ня мовної політики на рівні органів виконавчої влади. Планування 
державної політики в галузі освіти та науки. Планування органами 
виконавчої влади політики у сфері засобів масової інформації та кни
говидання. Планування етнополітичного курсу влади на загально
державному та регіональному рівнях. Планування діяльності органів 
виконавчої влади у сфері етноконфесійних відносин. 

Література [�; 10; 16; 41; 46; �4]

Тема 14. Планування державного управління  
демографічним розвитком

Демографічна політика — стратегічно важлива сфера планування 
держави. Основні демографічні показники в контексті повноважень 
органів виконавчої влади. Планування органів виконавчої влади в 
галузі охорони здоров’я. Планування заохочувальних заходів підви
щення народжуваності. Компетенція органів виконавчої влади у пла
нуванні міграційної політики держави.

Література [2; 2�; �0; ��; �4]

Змістовий модуль ІV. Структурно-функціональні аспекти 
планування в органах виконавчої влади

Тема 15. Планування забезпечення реалізації державної 
політики

Державна політика як особлива сфера планування. Організа
ційноуправлінське забезпечення реалізації державної політики як 
об’єкт планування. Кадрове забезпечення органів виконавчої влади 
та його планування. Планування видатків на потреби матеріаль
нофінансового забезпечення діяльності органів виконавчої влади. 
Планування діяльності місцевих державних адміністрацій. Перспек
тивні (річні), поточні (квартальні), оперативні (місячні, тижневі) 
плани діяльності місцевих державних адміністрацій. Планування 
діяльності обласних державних адміністрацій. Планування діяль
ності районних державних адміністрацій. Планування інформацій
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ного забезпечення діяльності органів виконавчої влади та зв’язків із 
громадськістю. 

Література [�; 8; 14; 2�–27; �6; 47; 48]

Тема 16. Планування міжвідомчої взаємодії у структурі 
виконавчої влади

Значення взаємодії органів виконавчої влади як об’єкта плануван
ня. Практична координація діяльності органів державної та виконав
чої влади. Міжвідомчі комісії, робочі групи, наради та семінари. Про
блема планування оперативної взаємодії різних державних відомств. 
Проблема координації зусиль центральних і місцевих органів вико
навчої влади.

Література [�; 4; 9; 14; 19; �1; ��; 44; 47]

Тема 17. Планування структури виконавчих органів 
Організаційна структура органів виконавчої влади як об’єкт 

планування. Планування реорганізації підрозділів органів вико
навчої влади. Планування створення нових структурних одиниць 
в органах виконавчої влади. Планування розширення та скорочен
ня штату органів виконавчої влади. Проблема оптимізації організа
ційної структури центральних і місцевих органів виконавчої влади 
України. 

Література [�; 12; 14; 18; 24; �7]

Тема 18. Планування контролю та звітності в органах 
виконавчої влади

Критерії оцінювання ефективності діяльності органів виконавчої 
влади. Планування заходів контролю за діяльністю органів виконав
чої влади. Підготовка зовнішніх і внутрішніх заходів контролю. Здій
снення поточного та підсумкового контролю в органах виконавчої 
влади. Система звітності в державних виконавчих органах України.

Література [2–4; 14; 26; 28; �0; �9]
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ВКАЗІВКИ   
ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти (слухачі) виконують 
контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студенти 
визначають за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.

Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4 
обсягом від 12 сторінок друкованого тексту (Times New Roman, 14). 
Для чіткого та послідовного викладу матеріалу необхідно склас
ти план контрольної роботи, який повинен містити такі обов’язкові 
структурні частини: 

вступ (обсягом до 2 сторінок) — висвітлюються суть і значення 
теми; 

основну частину — розкривається зміст питань теми роботи, на
водяться зауваження; 

висновки — підсумовується зібраний матеріал і містяться пропо
зиції; 

список використаних джерел, на які наводяться посилання в 
тексті.

Контрольна робота оформлюється відповідно до методичних ви
мог: титульна сторінка, де вказується тема роботи, прізвище та ім’я 
виконавця, його група та навчальний структурний підрозділ (інсти
тут, кафедра), дата виконання, підпис виконавця. 

У встановлений термін контрольна робота подається для перевір
ки на кафедру. До заліку студент допускається, якщо контрольну ро
боту оцінено позитивно.

У ході написання контрольної роботи студент має використовува
ти вітчизняні та зарубіжні інформаційні матеріали, самостійно зна
ходити документальну та фактографічну інформацію, систематизу
вати та узагальнювати дані, виявляти ключові моменти за допомогою 
електронної пошти та телеконференцій, застосовуючи методи пошу
ку в мережі Інтернет. За потреби слід реферувати документи, форму
ючи власні погляди на явища, події та процеси, базуючись на знанні 
граматичних форм. 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Виконавча влада як об’єкт планування і управління.
 2. Роль стратегічного планування в організаційному забезпеченні 

державного будівництва.
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 �. Управління виконавчою владою — особлива функція державного 
управління.

 4. Планування діяльності центральних органів виконавчої влади в 
Україні.

 �. Кабінет Міністрів України у процесі планування дій виконавчої 
вертикалі.

 6. Планування і організація діяльності міністерств.
 7. Управлінська ієрархія у вітчизняній системі державної влади.
 8. Специфіка планування роботи місцевих виконавчих органів в 

Україні.
 9. Внутрішньовідомча структурноорганізаційна взаємодія.
 10. Основні завдання і планування діяльності місцевих державних 

адміністрацій.
 11. Планування соціальної політики виконавчої влади.
 12. Рівень життя як об’єкт планування органів виконавчої влади.
 1�. Планування економічного розвитку виконавчими органами.
 14. Фінансове планування в роботі органів виконавчої влади.
 1�. Кадрове забезпечення державної політики як об’єкт планування.
 16. Організаційний аспект кадрового забезпечення виконавчої 

влади.
 17. Нормативноправова база планування діяльності виконавчих 

органів.
 18. Розробка державних планів і програм у невиробничій сфері.
 19. Гуманітарна політика у плануванні діяльності органів виконавчої 

влади.
 20. Планування державної мовної політики.
 21. Планування виконавчих органів у галузі демографії.
 22. Міграційна політика як об’єкт планування в діяльності органів 

виконавчої влади.
 2�. Прогнозування у плануванні діяльності органів виконавчої 

влади.
 24. Стратегічне планування у виконавчих органах.
 2�. Планування управлінської діяльності органів виконавчої влади.
 26. Оптимізація міжвідомчої взаємодії в контексті планування.
 27. Планування заходів контролю в органах виконавчої влади.
 28. Європейський досвід планування діяльності виконавчої влади.
 29. Проблеми і шляхи вдосконалення вітчизняної системи плану

вання роботи виконавчих органів.
 �0. Ідейнополітичний чинник у плануванні діяльності органів ви

конавчої влади.
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Місце і роль планування як державноуправлінського механізму.
 2. Сутність планування в системі виконавчої влади.
 �. Основні об’єкти планування діяльності органів виконавчої 

влади.
 4. Мета та завдання планування діяльності органів виконавчої 

влади.
 �. Функції планування діяльності органів виконавчої влади.
 6. Основні поняття процесу планування у виконавчій владі.
 7. Основні теоретичні підходи до планування діяльності органів 

виконавчої влади.
 8. Яка науковометодологічна база застосовується при розробці 

концепцій планування діяльності органів виконавчої влади?
 9. Основні конституційноправові засади здійснення функцій пла

нування органами виконавчої влади в Україні.
 10. Чинники впливу на процес реалізації планування діяльності 

органів виконавчої влади.
 11. Основні пріоритети та напрями здійснення планування у сфері 

виконавчої влади.
 12. Критерії ефективності та практичної значущості планування 

діяльності органів виконавчої влади.
 1�. Історичні передумови планування діяльності органів державної 

влади.
 14. Досвід планування дій виконавчої вертикалі в сучасних зару

біжних державах.
 1�. Особливості державноуправлінського планування у США.
 16. Специфіка планування діяльності органів виконавчої влади в 

державах Європейського Союзу.
 17. Посттоталітарний спадок і новітні тенденції в державному плану

ванні країн пострадянського простору.
 18. Сучасні тенденції у плануванні діяльності органів виконавчої 

влади України.
 19. Основні положення Закону України “Про державне прогнозу

вання та розроблення програм економічного і соціального роз
витку України”.

 20. Повноваження і завдання центральних органів виконавчої влади 
України щодо планування державного розвитку.



16

 21. Межі компетенції місцевих органів виконавчої влади в галузі 
планування.

 22. Сутність основних суперечностей при плануванні діяльності 
органів виконавчої влади України.

 2�. Можливі напрями вдосконалення законодавчої бази щодо плану
вання діяльності органів виконавчої влади України.

 24. Роль органів виконавчої влади у плануванні соціальної політики 
держави.

 2�. Значення планування в системі виконавчої влади як чинника 
підвищення рівня життя громадян.

 26. Державні програми зайнятості населення України.
 27. Стан планування системи державного соціального забезпечення і 

соціальної підтримки.
 28. Мета і зміст планування державної політики пенсійного забез

печення.
 29. Планування у сфері державних дотацій і пільг.
 �0. Сучасна ситуація в галузі планування житлової та житловоко

мунальної політики.
 �1. Основні напрями і проблеми участі виконавчих органів у форму

ванні державної тарифної політики.
 �2. Розкрийте зміст і перешкоди реалізації державних програм пла

нування і організації виробництв.
 ��. Основні аспекти планування промислової політики у структурі 

органів виконавчої влади.
 �4. Система державного планування розвитку аграрної галузі.
 ��. Значення планування енергетичної політики на рівні органів 

виконавчої влади.
 �6. Можливості виконавчих органів у плануванні ефективного ви

користання трудових ресурсів.
 �7. Фінансове планування як особлива функція органів виконавчої 

влади.
 �8. Роль і повноваження органів виконавчої влади у формуванні та 

наповненні державного і місцевих бюджетів.
 �9. Державні механізми планування грошової та інфляційної полі

тики.
 40. Участь органів виконавчої влади у плануванні валютнокредит

ної та інвестиційної політики.
 41. Вплив органів виконавчої влади на планування у сфері банків

ської діяльності та на ринку цінних паперів.
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 42. Роль і значення планування економічних процесів на місцевому 
рівні.

 4�. Обсяг повноважень місцевих органів виконавчої влади щодо 
планування показників економічного розвитку.

 44. Основні цілі та методи планування регіонального розвитку.
 4�. Висвітліть значення контролю як необхідної складової діяльності 

виконавчої влади у сфері планування.
 46. Основні контрольні функції держави в галузі планування со

ціальноекономічного розвитку.
 47. Сутність планування народного господарства на рівні обласних і 

районних державних адміністрацій.
 48. Значення фінансового контролю з боку виконавчих структур у 

сфері планування.
 49. Механізми планування контролю органів виконавчої влади щодо 

господарської діяльності.
 �0. Значення аналізу та прогнозу у сфері планування.
 �1. Мета і зміст аналітичнопрогностичної діяльності як стратегічної 

функції органів виконавчої влади.
 �2. Визначення поняття “стратегічне планування”.
 ��. Визначення пріоритетів у процесі стратегічного планування. 
 �4. Особливості формування і впровадження плану дій у страте

гічному плануванні.
 ��. Основні етапи стратегічного планування. 
 �6. Основні алгоритми стратегічного планування. 
 �7. Як оцінюються результати у стратегічному плануванні?
 �8. Сутність довго, середньо та короткострокових документів стра

тегічного планування. 
 �9. Порівняльний аналіз стратегічного та традиційного планування.
 60. Специфіка гуманітарної сфери як особливого об’єкта плану

вання.
 61. Організаційноправові засади планування розвитку гуманітарної 

сфери життєдіяльності суспільства.
 62. Галузі планування в невиробничій сфері.
 6�. Принципи планування участі органів виконавчої влади в управ

лінні позаекономічними процесами.
 64. Загальні проблеми формування державної культурної політики в 

Україні.
 6�. Мета і значення планування мовної політики на рівні органів 

виконавчої влади.
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 66. Процес планування державної політики в галузі освіти та науки.
 67. Діяльність виконавчої влади України у сфері засобів масової 

інформації та книговидання.
 68. Особливості планування етнополітичного курсу влади на загаль

нодержавному та регіональному рівнях.
 69. Засади планування діяльності органів виконавчої влади у сфері 

етноконфесійних відносин.
 70. Місце і повноваження органів виконавчої влади у плануванні де

мографічної політики держави.
 71. Компетенція виконавчих органів при формуванні міграційної 

політики.
 72. Планування державних програм охорони довкілля у контексті 

повноважень органів виконавчої влади.
 7�. Значення запровадження ресурсозберігаючих технологій як скла

дової державного планування.
 74. Як здійснюється планування організаційноуправлінського за

безпечення реалізації державної політики?
 7�. Процес планування кадрового забезпечення органів виконавчої 

влади.
 76. Роль планування матеріальнофінансового забезпечення діяль

ності виконавчих органів.
 77. Що таке перспективні, поточні та оперативні плани діяльності 

органів виконавчої влади?
 78. Значення планування інформаційного забезпечення діяльності 

виконавчих органів і зв’язків із громадськістю.
 79. Сутність міжвідомчої взаємодії як об’єкта планування.
 80. Діяльність міжвідомчих координаційних структур при плану

ванні виконавчої роботи.
 81. Специфіка планування внутрішньої структури органів вико

навчої влади.
 82. Особливості планування штатного розкладу органів виконавчої 

влади.
 8�. Проблема оптимізації організаційної структури центральних і 

місцевих органів виконавчої влади України.
 84. Критерії ефективності планування діяльності виконавчих ор

ганів.
 8�. Значення контролю у процесі планування діяльності виконавчих 

органів. 
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 86. Проаналізуйте вітчизняну систему заходів з контролю за дотри
манням виконавської дисципліни.

 87. Поточний і підсумковий контроль у системі виконавчої влади.
 88. Система звітності в органах виконавчої влади України.
 89. Основні негативні тенденції в сучасній системі державного пла

нування в Україні.
 90. Основні проблеми підготовки фахівців з державного плану

вання.
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