
Тема дисципліни 3.3. Громадське управління. 

 

Семінарське заняття № 10 

Тема: Суб’єкти  громадського управління та їх компетенція 
 

1. Поняття «громадське управління», його роль в державному управлінні. 

2. Суб’єкти громадського управління, їх права та обов’язки. 

3. Нормативне забезпечення громадського управління. 

4. Громадське управління у сфері охорони громадського порядку. 

5. Громадське управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. 
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Ключові поняття 
Громадське управління, суб’єкти громадського контролю, державне управління, 

гласність, відкритість, відповідальність, незалежність, статутні документи. 

 

Індивідуальні науково-дослідні та творчі завдання 
1. Правова основа діяльності громадського управління в  Україні.  

2. Місце і роль громадського управління в державному управлінні. 

3. Форми діяльності громадського управління.  

4.Роль статутних документів в управлінській діяльності суб’єктів громадського 

управління. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Визначте ознаки і принципи діяльності громадського управління.  

2. Визначте і охарактеризуйте форми громадського контролю. 

3. Яка процедура створення об’єднання громадян? 

4. Хто здійснює контроль за діяльністю громадських об’єднань? 

5. В чому полягає співвідношення громадського і державного управління? 
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