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Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть бути використані при формуванні загально-
державної та регіональної економічної політики, при формуванні і здійсненні цілей, функцій і прин-
ципів державного управління та місцевого самоврядування, при реформуванні структури органів 
державної влади. 

Ознайомлення з закономірностями управління на державному та регіональному рівнях, з особливос-
тями державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях, з основами 
управління розвитком країни дасть можливість визначати пріоритетні напрями діяльності стосовно 
державного та регіонального управління.

Метою викладання навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» є формування у 
студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та регіо-
нальному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та 
реалізації повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування. Основними цілями 
вивчення дисципліни «Державне та регіональне управління» є:  опанування відповідної сукупності 
знань, вмінь та навичок, які повинні сприяти загально професійній підготовці майбутніх спеціалістів 
і забезпечити належне виконання ними покладених завдань у сфері управління; вироблення умінь та 
навичок здійснення оцінки комплексу проблем державного та регіонального управління;  засвоєння 
підходів до побудови і удосконалення організаційної та функціональної структур органів виконавчої 
влади;  вивчення методичних підходів до оцінки ефективності державного управління і місцевого 
самоврядування; засвоєння методичних підходів до побудови «дерева» цілей державного управлін-
ня, підготовки та прийняття рішень в державному управлінні; засвоєння умінь та навичок застосу-
вання організаційно-функціональних механізмів регіонального управління, а також здійснення 
системи функцій менеджменту державного органу.

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ПРН 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, 
використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідер-
ства.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
ПРН 20. Демонструвати навички використання інформаційних, комунікаційних та інноваційних 
технологій.
знаходити засоби до її нейтралізації
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

2

3

Кредити ECTS5

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Тема 1. Основні теорії 
державного управління.

Змістовий розділ 1. Засади державного та регіонального управління 

Змістовий розділ 2. Конституційні засади державної влади та державного управління в Україні 

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Тема 2. Державна влада та 
державне управління. 

Тема 7. Центральні органи 
виконавчої влади в 
Україні.

Разом за змістовим 
розділом 1

Тема 6. Система органів 
державної влади в Україні: 
конституційні основи їх 
функціонування, роль в 
управлінні.  

9 2 7 76

8 2 5 9 7

1

1 2

Тема 4. Роль різних гілок 
влади у процесі державно-
го управління.

Тема 8. Регіональні органи 
державного управління
Тема 9. Місцеве самовря-
дування та його особлива 
роль у державному 
управлінні.

9 2 6 7 71

44 10 28 38 356

8 2 5 9 71

1

2 1

2

Тема 5. Державне 
управління на регіональ-
ному рівні.

9 2 2 5 8

Тема 3. Державне управлін-
ня в окремих сферах 
суспільного розвитку.

9 2 1 6 7 7

7

7 2 5 7 7

Тема 9. Місцеве самовря-
дування та його особлива 
роль у державному 
управлінні.

Тема 10. Внутрішня 
організація та управління 
органу державної влади.

Тема 11. Державна служба 
в Україні.

Тема 12. Ефективність 
державного управління. 
Державний контроль у 
сфері виконавчої влади..

8 2 5 7 71

8 2 5 7 71

8 2 5 7 71

8 2 5 7 71

8 2 5 7 71

7 2 5 7 7



Разом за змістовим 
розділом 2

Усього годин

Ознаки дисципліни9
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Індивідуальне завдання

9

76 18 50 82 798

120 28 78 120 11414 4 2

2 1

Тема 13. Відносини 
органів публічної влади в 
системі управління.

Змістовий розділ 2. Конституційні засади державної влади та державного управління в Україні 

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Тема 14. Розвиток 
системи державного та 
регіонального управління.

Перелік обов’язкових завдань 

Перелік вибіркових завдань

1.Організаційна структура державного і регіонального управління 
2.Місцеві державні адміністрації в системі державного управління
3. Місцеве самоврядування в системі регіонального управління 
4.Реформування організаційної структури державного і регіонального управління 
5. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації державного і регіонального 
управління в Україні. 
6. Зв'язки з громадськістю в системі управлінської діяльності державного органу

7

8

1. Основні теорії державного управління.
2. Державна влада та державне управління.
3. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку.
4. Роль різних гілок влади у процесі державного управління.
5. Державне управління на регіональному рівні.
6. Система органів державної влади в Україні: конституційні основи їх функціонування, роль в 
управлінні.
7. Центральні органи виконавчої влади в Україні.
8. Регіональні органи державного управління.
9. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні.
10. Внутрішня організація та управління органу державної влади.
11. Державна служба в Україні.
12. Ефективність державного управління. Державний контроль у сфері виконавчої влади
13. Відносини органів публічної влади в системі управління.
14. Розвиток системи державного та регіонального управління.

8 2 5 7 71

8 2 5 9 81

6 5 15 151

1
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-диску-
сій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до виклада-
чів, співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і 
не залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і 
роботи у визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: QR Code: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги

Умови допуску до підсумкового контролю 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність 
за семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується екзаменом, визначається як сума балів  за поточну навчаль-
ну діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 
6) та балів за екзамен (не менше 24).
Загальна бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за 
національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни 
і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. Залік проводиться згідно з розкладу.
 QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

14

15

10

12

1 семестр 7 семестр Так 4 курс Цикл загальної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

11



Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання заліку з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості.  
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Політика дотримання академічної доброчесності14

Рекомендовані джерела інформації15

Основна (базова):
1. Мельниченко О. А. Система державного управління та місцеве самоврядування: методичні  
вказівки та завдання. 2-ге вид. / О. А. Мельниченко. Харків: ФО-П Леонов  Д.С., 2016. 
2. Круш П. В. Регіональне управління: навч. посіб. / П.В.Круш, О.О.Кожемяченко– К.: ЦУЛ, 2017. – 
248 с.
3. Євтушенко О. Н. Державне управління (Основи теорії державного управління) : [навчальний 
посібник у трьох частинах] / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2013. – ІSBN 978-966-336-273-1. Ч. 1. Основи теорії державного управління. – 2013. – 268 
с.
4. Державне та регіональне управління : навч. посіб. / О. Ю. Бобровська,
Д36 Т. О. Савостенко, О. Ю. Матвеєва, В. К. Лебедєва. – 2-ге вид., доповн. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 
2018. – 160 с.
Допоміжна:
1. Костіна Н. І. Фінанси: Система моделей і прогнозів: Навчальний посібник./ Н. І. Костіна, А. А. 
Алексеєєв, О. Д. Василик - К.: Четверта хвиля, 1998. - 304 с. 
2. Воронкова В.Г Менеджмент в державних організаціях : навч. посіб. / В.Г. Воронкова.- К.: Профе-
сіонал, 2004. - 256 с.
3. Ординський В.Л. Управління в органах виконавчої влади : навч. посіб. / В.Л. Ординський, З.Р. 
Кисіль, М.В. Ковалів. - К. : ЦУЛ, 2008. - 296 с.
4. Орловська Ю.В. Глобалізаційні впливи на регіональну економічну політику держав / Орловська 
Ю.В., Кобзар Н.І., Варламова О.А., Зайченко О.О., Дугінець Г.В. — Д.: Наука і освіта, 2005. — 213 
с.
5. Бочок М.П. Управління регіоном: навч. посіб. / М.П.Бочок, М.П.Бутко, Д.І. Котельников – Черні-
гів: Сіверянська думка, 2001. – 280 с.
6. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. / Стеченко Д.М. - К.: Вища шк., 
2000. — 223 с: 
7. Уткин Э.А. Государственное и региональное управление. / Э.А.Уткин, А.Ф. Денисов � М.: ИКФ 
«ЭКМОС», 2002. � 320 с.
8. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Велико-
британия, Франция, Германия: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. / И.А.Василенко — М.: 
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Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!
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9. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В.Б. 
Авер'янова. - К.: Факт, 2003. - 384 с.
10. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенська - К. : Знання, 
2009. - 582 с.
11. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: навч. посіб. / О.Д.Лазор. - К.: ЦУЛ, 2003. - 432 с.
12. Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку: навчаль-
ний посібник. / Пашута М.Т. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 408 с.
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