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Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення навчальної 

дисципліни  

формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі 

управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь та 

формування компетенцій, необхідних для виконання функцій менеджменту, 

пов’язаних із взаємодією з органами державної влади і місцевого 

самоврядування, в рамках субординаційних, реординаційних і 

координаційних зв’язків. Дисципліна орієнтує на вироблення умінь та 

навичок здійснення оцінки комплексу проблем державного та регіонального 

управління, виконання системи функцій менеджменту державного органу, 

спроможність застосовувати методи державного регулювання, спеціальний 

інструментарій державного управління в різних сферах суспільного 

розвитку. 

Тривалість  
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., 

самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи навчання  Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза 

розкладом  

Система поточного та 

підсумкового контролю  

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з 

рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК (залік)  

Базові знання   Наявність широких знань з економіки та основ менеджменту   

Мова викладання  Українська  
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 Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання  

Програмні результати навчання  
Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач  

ПР 1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах; 

ПР 04. Демонструвати навички виявлення 

проблеми та обґрунтування управлінських 

рішень 

ПР 6. Мати навички прийняття, обґрунтування 

та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, 

етичні міркування та соціальну 

відповідальність;  

РП 8. Застосовувати методи менеджменту для 

забезпечення ефективності діяльності 

організації  

ПР 9. Демонструвати навички взаємодії, 

лідерства, командної роботи 

ПР 10. Показувати навички обґрунтування 

дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації 

ПР 11. Демонструвати навички аналізу 

ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації  

ПР 12. Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією (підрозділом);  

ПР 15. Демонструвати здатність діяти 

соціально відповідально та громадсько-

свідомо на основі етичних міркувань 

(мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

ПР 16. Демонструвати вміння взаємодіяти з 

людьми та впливати на їх поведінку 

ПР 17. Виконувати дослідження індивідуально 

та/або в групі під керівництвом лідера 

 

 ІК 1. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які 

характеризуються комплексністю і невизначеністю 

умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, 

що передбачає застосування теорій та методів 

соціальних та поведінкових наук 

ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 5. Здатність та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації.  

ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному 

контексті. 

СК 5. Здатність управляти організацією та її 

підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту.  

СК 6. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо.  

СК 7. Здатність обирати та використовувати 

сучасний інструментарій менеджменту.  

СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, 

забезпечувати якість та мотивувати персонал 

організації.  

СК 11. Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління.  

СК 12. Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, формувати обґрунтовані 

рішення.  

СК 13. Розуміти принципи і норми права та 

використовувати їх у професійній діяльності.  

СК 14. Розуміти принципи психології та 

використовувати їх у професійній діяльності.  

СК 15. Здатність формувати та демонструвати 

лідерські якості та поведінкові навички.  

  
 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем  

Змістовий модуль І. 

Концептуальні основи державного та регіонального управління 

Тема 1. Державне 

управління як суспільне 

явище. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою  

Тема 2. Основні 

концептуальні теорії та 

школи державного і 

регіонального управління 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою  

Тема 3. Моделі 

державного управління: 

світовий досвід. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою  

Тема 4. Система органів 

державної влади в Україні: 

конституційні основи їх 

функціонування, роль в 

управлінні 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

  

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою  

Змістовий модуль ІІ. 

Специфіка державного та регіонального управління 

 Тема 5. Місцеве 

самоврядування та його 

особлива роль у 

державному управлінні 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою  

Тема 6. Відносини органів 

публічної влади в системі 

управління 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою  

Тема 7. Управління 

економічним і соціальним 

розвитком регіонів 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою  

Тема 8. Основи державної 

регіональної політики та 

державне управління 

територією 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна  

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою  

Тема 9. Ефективність 

державного управління. 

Контроль в державному 

управлінні 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 

  
 



ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА  

Основна література.  

 

1. Державне і регіональне управління: електронний навчальний посібник / В.М. Нагаєв. – Х.: ХНАУ, 

2018. – 278 с. Режим доступу: 

http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1076/1/%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2

%D0%A0._%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%91._%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B._%D0%90

%D0%94%D0%9C._2018_.PDF 

 2. Основи державного і регіонального управління: навчально-методичний посібник для самостійної 

роботи та практичних занять для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України денної 

форми навчання другого (магістерського) рівня галузь знань 08 “Право” спеціальності 081 “Право” / уклад.: 

Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун, О. М. Соловйова та ін. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. 

– 79 с. Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11560/1/NM P_172.pdf 

 3. Вступ до державного і регіонального управління : навчальний посібник / Н. Л. Гавкалова, Т. А. 

Власенко, Л. Ю. Гордієнко та ін. ; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Гавкалової Н. Л. – Х. : ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2016. – 382 с.  

4. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В., 

Ходаківський Є. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с. Режим доступу: 

http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8495/1/Publichn e_upravlinnia_2017.pdf 5. Державне і регіональне 

управління : навчальний посібник / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 

с. Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1444_92306508.pdf 

 6. Шатило О.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Державне і регіональне управління» (для 

студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності») / О.А. Шатило; Житомирський державний технологічний університет. – 

Житомир : Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ЖДТУ, 2014. – 51 с. Режим доступу: 

http://www.dut.edu.ua/firefox/l_1446_54132932.pdf 

7. Основи державного і регіонального управління : посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, Н. 

П. Матюхіна, М. С. Ковтун та ін. ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків : Право, 2016. – 128 с. Режим 

доступу: https://jurkniga.ua/osnovipublichnogo-administruvannya-posibnik-dlya-pidgotovki-do-ispitu/ 

 

Допоміжна література:  
 

8. Адамовська, В. С. Публічне управління та адміністрування в контексті державного та 

регіонального управління [Текст] / В. С. Адамовська // Ефективна економіка. – 2016. – № 10. 

9. Аріфходжаєва, Т. Б. Державне і регіональне управління у сфері соціального захисту населення в 

Україні [Текст] : автореферат... канд. юрид. наук, спец.: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінанс. 

право; інформац. право / Аріфходжаєва Т. Б. – К. : МАУП, 2016. – 19 с.  

10.Публичное управление : теория и практика : зсборник научных трудов ассоциации докторов наук 

государственного управления: Специальный выпуск. – Х. : Изд-во “ДокНаукДержУпр” – Март 2015. – 226 с.  

11.Карамишев, Д. В. Публічне управління як специфічний вид управлінської діяльності в умовах 

суспільних трансформацій [Текст] / Д. В. Карамишев, В. П. Прасол // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. 

– № 24. – С. 156-160.  

12.Строцький, Р. Є. Публічне управління у сфері економіки [Текст] / Р. Є. Строцький // Вісник 

Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2015. – № 824. – С. 106-124.  

13.Публичное управление : теория и практика : зсборник научных трудов ассоциации докторов наук 

государственного управления: Специальный выпуск. – Х. : Изд-во “ДокНаукДержУпр” – Март 2015. – 226 с. 

Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/(13)/92910332 -fbe6-4124-8e9d-70ade44306e0.pdf 
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Жукаускаса, Й. Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 606 с. 

Режим доступу: 

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%8

0%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%

D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf 

 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.   

  
 

 

http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1076/1/%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0._%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%91._%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B._%D0%90%D0%94%D0%9C._2018_.PDF
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1076/1/%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0._%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%91._%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B._%D0%90%D0%94%D0%9C._2018_.PDF
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1076/1/%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0._%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%91._%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B._%D0%90%D0%94%D0%9C._2018_.PDF
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11560/1/NM%20P_172.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1444_92306508.pdf
http://www.dut.edu.ua/firefox/l_1446_54132932.pdf
https://jurkniga.ua/osnovipublichnogo-administruvannya-posibnik-dlya-pidgotovki-do-ispitu/
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/(13)/92910332%20-fbe6-4124-8e9d-70ade44306e0.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf


Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання  

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів 

за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний).  
• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт 

та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в 

процесі заняття.  
• Політика щодо відвідування:  

відвідування занять є обов’язковим компонентом.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.  

Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

  

Оцінювання  
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт  
Максимальна 

кількість балів  

Модуль 1 (теми 1-8): відвідування занять (6 бали); захист домашнього завдання (6 

бали); обговорення матеріалу занять (6 бали); виконання навчальних завдань (10 

бали); завдання самостійної роботи (7 балів); тестування (10 бали); поточна 

модульна робота (15 балів)  

60  

Модуль 2 (теми 9-12): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання 

(3 бали); обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (5 

бали); завдання самостійної роботи (6 балів); тестування (5 бали); поточна 

модульна робота (15 балів)  

40  

Разом  100  

  
 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної 

дисципліни  

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка за 

шкалою ЄКТС  
Оцінка за національною шкалою  

90-100 А  Відмінно   

74-81 С  Добре  

64-73 D  Задовільно  

60-63 Е  Задовільно достатньо  

35-59 
FX  Незадовільно з можливістю повторного 

складання  

0-34 F  
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни  

 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

