
Опис вибіркової дисципліни 

 

Назва дисципліни: ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  

Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР  

Обсяг дисципліни: кількість годин - 150; кількість кредитів ECTS – 5.0  

Мова викладання: українська  

Кафедра: Публічного управління, менеджменту та маркетингу  

Викладачі: к.е.н., доц. Держак Н.О.  

Максимальна кількість здобувачів вищої освіти, які можуть обрати дисципліну: не 

обмежується  

Рекомендований семестр для вивчання навчальної дисципліни: 6 

Вимоги до початку вивчення (пререквізити): для вивчення дисципліни "Державне та регіональне 

управління" здобувач вищої освіти попередньо повинен набути програмні результати навчання, 

пов’язані з правом, фінансами, основами менеджменту та прийняттям рішень.  

Що буде вивчатися:  

Теоретичні та методологічні аспекти державного та регіонального управління в Україні  

1. Теорія та методологія державного управління на сучасному етапі розвитку людства  

2. Структурне побудування держави та гілок влади. 

Система органів державної влади в Україні 

 1.Конституційні основи державного управління. Правове поле держави. 

2. Інституалізація багаторівневого управління  

Взаємодія центральних та регіональних органів в Україні 

1. Система місцевого самоврядування в Україні 

2. Методи регіонального управління, Програмно-цільове управління розвитком регіону 

Державний менеджмент  

1. Внутрішня організація органу державної влади  

2. Державна служба в Україні.  

3. Розвиток економічної та політичної системи на регіональному рівні 

Чому це цікаво/треба вивчати:  

Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти здобуде компетентності у вигляді знань: 

теоретичних положеннь орієнтовані на формування, запровадження та аналіз результативності й 

ефективності цільових, функціональних і організаційних структур системи державного управління 

та місцевого самоврядування, закономірності управління на державному та регіональному рівнях; 

особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях; 

методичні та організаційні основи управління розвитком суспільства; існуючі моделі державного 

управління, вітчизняну систему та структуру органів державної влади та місцевого самоврядування, 

їх компетенції; законодавчі та нормативно-правові засади діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування; концептуальні засади реформування системи державного управління та 

місцевого самоврядування, напрями вдосконалення управління національним та регіональним 

розвитком 

Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти здобуде компетентності у вигляді вмінь: 

уміння аналізувати розвиток управлінських процесів у державному управлінні, ідентифікувати 

проблеми та обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього необхідну та 

релевантну кількісну і якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені висновки; уміння 

застосовувати теоретичні положення, методології державного управління; виконання 

управлінських функцій на регіональному рівні, організація та забезпечення ефективної діяльності 

адміністрації суб’єкта державного управління; вироблення, легітимація та реалізація програм 

регіонального розвитку, а також їх оцінювання та аудиту; створення та / або модернізація системи 

управління на регіональному рівні або в органах місцевого самоврядування (або її складовою чи 

об’єктом управління), застосуванням ефективних форм і результативних методів державного 

управління, розуміння методології врахування територіальних впливів при прийнятті 

управлінських рішень, володіння методологією та методами наукового дослідження, наукового 

обґрунтування програм розвитку регіону (або її складової), відповідних таких програм і проектів та 

забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єкту управління; уміння використовувати 

дослідницькі методи та технології; уміння аналізувати та тестувати різноманітними методами 

рішення, що приймаються у державній сфері.  

 



Чому можна навчитися (результати навчання):  

1. Проводити аналіз інформації, наведену у сучасній світовій науковій та науково-популярній 

літературі, інформаційних базах даних тощо, та використовувати її у професійній діяльності.  

2. Здійснювати аналітичну роботу з вивчення соціально-економічних процесів на рівні регіону та 

використовувати сучасні методи моделювання та прогнозування, визначати та застосовувати 

систему результативних показників зазначених процесів, обґрунтовувати оптимальні шляхи 

удосконалення розвитку прикладних аспектів державної служби відповідно до стратегічних завдань 

держави та світових тенденцій.  

3. Визначати шляхи оптимізації управління розвитком соціально-економічних систем та органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування на підставі всебічного аналізу результатів їх 

діяльності з урахуванням сучасних технологій управління.  

4. Обирати форми та методи організації процесів діяльності та формування раціональних структур 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та систем їх управління.  

Як можна користуватися набутими знаннями та уміннями (компетентностями):  

Набуті у процесі вивчення дисципліни компетентності зумовлюють здатність здобувача вищої 

освіти розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері державного управління або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та глибоке 

переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та професійної практики, 

характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Рекомендована література:  

1. Бакуменко В.Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління : навч. посібн. / 

В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній. – К. : Міленіум, 2003. – 256 с. 

2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлiнських рішень: проблеми теорії, методології, 

практики : монографія / В.Д. Бакуменко ; редкол. В.М. Князєв, П.I. Надолiшнiй, М.I. Мельник та iн. 

– К. : Вид. УАДУ, 2000. – 328 с. 

3. Василевська Т.Е. Етика в державному управлінні: (опор. конспект дистанц. курсу) : навч. 

посібн. / Т.Е. Василевська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 60 с. 

4. Войтович Р.В. Ідеологія, технологія та стиль у державному управлінні : навч.-метод. посібн. 

/ Р.В. Войтович. – К. : Вид. НАДУ, 2003. – 192 с. 

5. Гаєвський Б. Культура державного управління: організаційний аспект : монографія / Б. 

Гаєвський, В. Ребкало. – К. : Вид. УАДУ, 1998. – 144 с. 

6. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація : монографія / В.Б. 

Авер’янов, І.А. Грицяк, С.Д. Дубенко та ін. ; відп. ред. Н.Р. Нижник. : – К. : УАДУ, 1997. – 448 с. 

7. Державне управління в Україні : навч. посібн. / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : 1999. – 432 

с. 

8. Державне управління в умовах адміністративної реформи в Україні : наук. вид. / С.Д. 

Дубенко, В.І. Мельниченко, Н.Г. Плахотнюк та ін. ; заг. ред. Н.Р. Нижник, О.Д. Крупчан. – К. : Ін 

Юре, 2016. – 95 с. 

9. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : монографія / 

В.М. Князєв, І.Ф. Надольний, М.І. Мельник та ін. ; ред. В.М. Князєв. – К. : Вид. НАДУ : Міленіум, 

2003. – 320 с. 

10. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки / Л.І. Дідківська, Л.С. Головко. – К. : 

Знання, 2007. – 214 с. 

 

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота  

Методи і критерії оцінювання:  

Поточний контроль: письмові завдання поточного контролю, тестування, індивідуальне та 

фронтальне опитування на практичних заняттях. Підсумковий контроль містить письмові 

контрольні роботи, звіти за діловими іграми, підсумкове комплексне опитування 

 


