
 

 

І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  
Державне та регіональне управління 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  
Кафедра управління 

Розробник(и) 
Опанасюк Ю.А., старший викладач кафедри 

управління 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 

6 рівень,FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
5-8 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 

годин, з яких 48 годин становить контактна робота з 

викладачем (16 години лекцій, 32 години практичних 

занять), 102 години становить самостійна робота, 

атестація. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми  «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів спеціальних знань 

про основні принципи, закономірності формування і реалізації владних функцій 

суб'єктів політичної діяльності, у першу чергу держави, розкриття методології, 

методики та організаційних основ державного управління. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Основи теорії державного управління 

Соціальна природа поняття "державне управління", його мета та зміст. 

Системні характеристики державного управління. Теорія систем та управління. 

Фундаментальні процеси управління: планування, організа- ція, управління, зв'язок. 

Визначення моделі системи державного управ- ління. Етапи формування моделі 

системи державного управління на ос- нові системного підходу. Об'єкт державного 

управління та предмет ви- вчення. Економічна теорія держави. Теорія суспільного 

вибору (суспільний договір, "фіаско держави", мінімізація трансакційних витрат). 

Теорія соціології (теорія держави, соціальна структура суспільства, соціальна 



 

 

мобільність, статус і статусні ролі). Теорія менеджменту (теорія раціо- нальної 

бюрократії, організовані структури управління, розподіл праці в управлінських 

структурах, державне адміністрування). Еволюція теорій про роль держави в 

розвитку економіки країни. 

ТЕМА 2.  Адміністративно-територіальний устрій України. 

Поняття та історичні аспекти формування адміністративно-територіального 

устрою України. Проблеми сучасного адміністративно  територіальногоустрою 

України. Адміністративно-територіальна реформа.  

ТЕМА 3. Органи державної влади національного рівня׃ порядок 

формуваннята повноваження 

Сутнісні характеристики (риси) організаційної структури державного 

управління. Унітарна та федеративна організація державного управ- ління. Основи 

побудови організаційної структури державного управління. Моделі державного 

управління: світовий досвід. Структура державного управління у провідних країнах 

світу: інституційний, функціо- нальний та організаційний аналізи; центральні, 

регіональні та місцеві органи управління, їх ієрархія, проблеми взаємодії. Система 

органів державної влади в Україні. Органи державного управління на 

національному рівні. 

ТЕМА 4. Організаційні форми територіального управління 

Регіональне управління: сутність, цілі та специфіка. Історичні форми 

управління регіональним розвитком. Державна регіональна політика та політика 

територіально-адміністративних органів. Роль місцевого самоврядування у розвитку 

регіону. Органи державної влади на місцевому рівні. Система місцевого 

самоврядування в Україні. Повноваження сільських, селищних, міських рад, їх 

виконавчих органів. Повноваження районних та обласних рад. Порядок формування, 

організація роботи органів місцевого самоврядування. 

ТЕМА 5Державна служба в Україні 

Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, види, організація. Система 

правових актів про державну службу та правовий статус державних службовців. 

Класифікація посад державних службовців. Проходження державної служби в 

державних органах влади та  їх апараті. Просування по державній службі. 

Стимулювання праці державних службовців. Служба в органах місцевого 

самоврядування. Етика поведінки державних службовців. Управління державною 

службою. Державна кадрова полі- тика. Підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації державних службовців. Світові тенденції та вітчизняна специфіка 

бюрократії. 

Тема 6.Управління зовнішньоекономічною діяльністю. 

Сутність та складові зовнішньоекономічної діяльності у регіоні. Державне 

регулювання зовнішньоекономічною діяльністю.  Спеціальні економічні зони. 

Тема 7. Управління трудовим потенціалом. 

Поняття та методи управління трудовим потенціалом регіону. Аналіз трудового 

потенціалу регіону. Регіональні програми зайнятості населення.  

Тема 8.Управління природно-ресурсним потенціалом регіону 

Оцінка природного потенціалу та завдання управління природокористуванням. 

Форми і методи управління природно-ресурсним потенціалом регіону. Основи 

економічної оцінки природних ресурсів регіону. Охорона і використання водних 

ресурсів регіонів. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів. Охорона 



 

 

атмосферного повітря. 

Тема 9.Формування і використання фінансових ресурсів регіону. 

Поняття та склад фінансових ресурсів регіону. Фінансовий механізм 

регіонального менеджменту. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування. 

Бюджетний процес. Бюджетне планування. Бюджетний регламент. Організація між 

бюджетних відносин. 

Тема 10. Інвестиційна привабливість та конкурентоспроможність регіонів 

Основи інвестиційної діяльності в регіоні, фактори її активізації.Інвестиційна 

привабливість регіону та її оцінка Конкурентоспроможність регіону та її оцінка. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

ПР1 
визначати стратегічні та поточні цілі державного управління з урахуванням 

вимог сучасних проблем розвитку країни, регіону та окремих підприємств; 

ПР2 приймати рішення щодо вибору найбільш доцільних методів та 

інструментів державного управління, використання яких дозволило б з 

найменшими витратами часу та інших ресурсів досягнути поставлених 

цілей; 

ПР3 начати ефективність заходів державного управління; 

ПР4 мати навички макроекономічного програмування та планування; 

ПР5 

визначати необхідні напрями зовнішньоекономічної політики держави у 

світлі реалізації прийнятої економічної політики та безпеки національних 

інтересів; 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати навчання (ПРН), досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

ПРН1 
Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

України. 

ПРН3 
Демонструвати знання теорій , методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 

лідерства.. 

ПРН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН11 
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 

діяльності організації. 

ПРН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації 

7.  Види навчальної діяльності та навчальних занять  

 7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л), семінарські 

заняття та інтерактиви (СІ), практичні заняття (ПЗ) та самостійне вивчення (СРС): 

ТЕМА 1. Основи теорії державного управління 

Л 1. Соціальна природа поняття "державне управління", його мета та зміст. 

Системні характеристики державного управління. Теорія систем та управління. 



 

 

Фундаментальні процеси управління: планування, організа- ція, управління, зв'язок. 

Визначення моделі системи державного управ- ління. Етапи формування моделі 

системи державного управління на ос- нові системного підходу. Об'єкт державного 

управління та предмет ви- вчення. Економічна теорія держави. Теорія суспільного 

вибору (суспільний договір, "фіаско держави", мінімізація трансакційних витрат). 

Теорія соціології (теорія держави, соціальна структура суспільства, соціальна 

мобільність, статус і статусні ролі). Теорія менеджменту (теорія раціо- нальної 

бюрократії, організовані структури управління, розподіл праці в управлінських 

структурах, державне адміністрування). Еволюція теорій про роль держави в 

розвитку економіки країни. 

ПЗ1: Обговорення лекції, вирішення проблемних питань. 

ПЗ. 2. Тестування з питань лекції.  Розв’язування  задач, розгляд типових 

прикладів. Зміст та методи розрахунку валового внутрішнього продукту 

Тема 2.  Адміністративно-територіальний устрій України 

Л. 2. Поняття та історичні аспекти формування адміністративно-

територіального устрою України. Проблеми сучасного адміністративно  

територіальногоустрою України. 

СРС 2: Ринковий напрям теорії конкурентних переваг. Ресурсний напрям теорії 

конкурентних переваг. 

ПЗ3: Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових 

прикладів.Аналіз конкурентних переваг окремого підприємства у порівнянні з 

підприємствами-аналогами однієї галузі 

ПЗ 4. Тестування з питань лекції.  Розв’язування  задач, розгляд типових 

прикладів. 

ТЕМА 3. Органи державної влади національного рівня׃ порядок формуваннята 

повноваження. 

Л3: Сутнісні характеристики (риси) організаційної структури державного 

управління. Унітарна та федеративна організація державного управ- ління. Основи 

побудови організаційної структури державного управління. Моделі державного 

управління: світовий досвід. Структура державного управління у провідних країнах 

світу: інституційний, функціо- нальний та організаційний аналізи; центральні, 

регіональні та місцеві органи управління, їх ієрархія, проблеми взаємодії. Система 

органів державної влади в Україні. Органи державного управління на 

національному рівні. 

ПЗ5: Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів. 

Розробка моделей державного і регіонального управління 

ПЗ 6. Тестування з питань лекції. Аналіз повноважень державних органів. 

Тема 4. Організаційні форми територіального управління. 

Л. 4. Регіональне управління: сутність, цілі та специфіка. Історичні форми 

управління регіональним розвитком. Державна регіональна політика та політика 

територіально-адміністративних органів. Роль місцевого самоврядування у розвитку 

регіону. Органи державної влади на місцевому рівні. Система місцевого 

самоврядування в Україні. Повноваження сільських, селищних, міських рад, їх 

виконавчих органів. Повноваження районних та обласних рад. Порядок 

формування, організація роботи органів місцевого самоврядування. 

ПЗ. 7. Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових 

прикладів.Розподіл повноважень публічної влади в об’єднаних територіальних 



 

 

громадах. 

ПЗ. 8. Тестування з питань лекції.  Вивчення сучасних моделей місцевого 

самоврядування: зарубіжний досвід.  

Тема 5. Державна служба в Україні 

Л. 5. Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, види, організація. 

Система правових актів про державну службу та правовий статус державних 

службовців. Класифікація посад державних службовців. Проходження державної 

служби в державних органах влади та  їх апараті. Просування по державній службі. 

Стимулювання праці державних службовців. Служба в органах місцевого 

самоврядування. Етика поведінки державних службовців. Управління державною 

службою. Державна кадрова полі- тика. Підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації державних службовців. Світові тенденції та вітчизняна специфіка 

бюрократії. 

ПЗ 9. Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів. 

Відповідальність державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

СІ. 10. Семінарське заняття «Етика державного службовця в Україні та інших 

країнах світу» Тема 6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. 

Л. 6. Сутність та складові зовнішньоекономічної діяльності у регіоні. Державне 

регулювання зовнішньоекономічною діяльністю.  Спеціальні економічні зони. 

СІ. 11. Семінарське заняття «Спеціальні економічні зону» 

Тема 7. Управління трудовим потенціалом. 

Л. 7. Поняття та методи управління трудовим потенціалом регіону. Аналіз 

трудового потенціалу регіону. Регіональні програми зайнятості населення.  

СІ. 12. Семінарське заняття «Сучасний стан розвитку ринку праці України» 

ПЗ. 13. Тестування з питань лекції. Аналіз трудових ресурсів країни та регіону 

Тема 8Управління природно-ресурсним потенціалом регіону 

Л. 8. Оцінка природного потенціалу та завдання управління 

природокористуванням. Форми і методи управління природно-ресурсним 

потенціалом регіону. Основи економічної оцінки природних ресурсів регіону. 

Охорона і використання водних ресурсів регіонів. Охорона і раціональне 

використання земельних ресурсів. Охорона атмосферного повітря. 

ПЗ. 14. Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів 

Аналіз природно-ресурсного потенціалу регіону 

Тема 9.Формування і використання фінансових ресурсів регіону. 

СРС 9. Поняття та склад фінансових ресурсів регіону. Фінансовий механізм 

регіонального менеджменту. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування. 

Бюджетний процес. Бюджетне планування. Бюджетний регламент. Організація між 

бюджетних відносин. 

ПЗ. 14. Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів 

Зведений баланс фінансових ресурсів держави. 

Тема 10. Інвестиційна привабливість та конкурентоспроможність регіонів 

СРС 10. Основи інвестиційної діяльності в регіоні, фактори її 

активізації.Інвестиційна привабливість регіону та її оцінка 

Конкурентоспроможність регіону та її оцінка. 

ПЗ. 14. Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів 

Оцінювання інвестиційної привабливості громади. 



 

 

7.2 Види навчальної діяльності, що формують навчальне навантаження здобувача 

вищої освіти  

НД 1. Підготовка до лекційних тем 1-10 (студенти отримують лекційний матеріал 

задля попереднього самостійного вивчення). 

НД 2. Підготовка до опитувань (тестових та із відкритими питанням) до тем 1-10. 

НД 3. Підготовка виступів (групових та індивідуальних) за темами 10-12. 

НД 3. Підготовка до тесту за темами змісту дисципліни 1-5 для І модульного 

тестування та за темами 5-10 для тестування протягом ІІ модуля; 

НД 4. Контрольна робота. 

      8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних 

засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

МН2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 

МН3. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв); 

МН4. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів 

навчання для отримання зворотного зв’язку.  

Лекції надають студентам можливість діяти соціально відповідально і свідомо(ФК6),  

обирати та використовувати сучасний  інструментарій менеджменту (ФК7), аналізувати ц 

структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення. (ФК 12) 

Розрахункові, семінарські та дискусійні заняття передбачають набуття навичок з 

роботи в команді та налагодження міжособистісної взаємодії при вирішенні професійних завдань 

(ФК 9), з аналізупроблем організації, формування обґрунтованих рішень (ФК 12). 

 Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки лекції 

відбуваються за типом проблемної дискусії. Практичні заняття передбачають 

попередню підготовку до лекцій, презентацій, розрахункових завдань, критичних 

дискусій і таке інше. 

 9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень 

оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв та трансформується в 

мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової шкали. Під час проведення 

контрольних заходів використовується 100-бальна шкала оцінювання з можливістю 

переведення в інші: 

Шкала 

оцінюванн

я ECTS 

Визначення Чотирибальна національна 

шкала оцінювання 

Рейтингова бальна шкала 

оцінювання 

A 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

B 
Вище середнього рівня з кількома 

помилками 
4 (добре) 82≤ RD < 89 

C 
Загалом правильна робота з 

певною кількістю помилок 
 74≤ RD < 81 



 

 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 64≤ RD < 73 

E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
 60≤ RD < 63 

FX Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35≤ RD < 59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
 RD < 34 

9.2 Методи формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

М1. Опитування (письмові) викладачем протягом лекцій та практичних занять; 

М2. Самооцінювання студентами виступів, дискусій та презентацій. 

М3. Модульні тести. 

9.3 Методи сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових опитувань, 

індивідуальних презентацій та колективних дискусій. Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, відхиляються 

викладачем. 

Оцінка здобувача вищої освіти формується таким чином 

СО1 – робота на практичних заняттях (32 балів) 

СО2 - комплексні письмові модульні контрольні роботи (30 балів); 

СО3 - оцінювання поточних контрольних робіт (38 балів). 

Пропуск занять відпрацьовується належним чином протягом двох тижнів після 

пропуску: 

Лекція  – складсти інтелект карту за темою; 

Практичне заняття – відтворення відповідних розрахунків, завдання, дискусії у 

письмовому вигляді. 

Всі завдання надсилають у Googleclass у відповідній темі. 

Форма підсумкового контролю – диференційований залік, що проводиться за 

сумацією отриманих балів протягом курсу.  

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10. 1 Засоби 

навчання 

Навчальний процес потребує використання мультимедійного 

проектора (ЗН 1) 

10. 2 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

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/123456789/1

076/1/%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 

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.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


 

 

“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. Режим 

доступу: https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/208868/mod_resourc

e/content/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE

%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D

0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%B

E%20%D0%9F%D0%90.pdf 

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/osnovi-

publichnogo-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 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11560/1/NMP_172.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11560/1/NMP_172.pdf
https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/208868/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%90.pdf
https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/208868/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%90.pdf
https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/208868/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%90.pdf
https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/208868/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%90.pdf
https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/208868/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%90.pdf
https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/208868/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%90.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8495/1/Publichne_upravlinnia_2017.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8495/1/Publichne_upravlinnia_2017.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1444_92306508.pdf
http://www.dut.edu.ua/firefox/l_1446_54132932.pdf
https://jurkniga.ua/osnovi-publichnogo-administruvannya-posibnik-dlya-pidgotovki-do-ispitu/
https://jurkniga.ua/osnovi-publichnogo-administruvannya-posibnik-dlya-pidgotovki-do-ispitu/


 

 

/ 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 

14. Публічне управління та адміністрування в умовах 

інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: 

монографія / За заг. ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, 
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ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні 

заняття,  

годин 

Лаборат

орні 

роботи, 

годин 

Самост

ійне 

опрацю

вання 

матеріа

лу 

(СРС),  

годин 

Індивідуальні 

завдання,  

годин  

(із обсягу СРС)  

Денна форма навчання 

1-й модульний цикл дисципліни 

1 ТЕМА 1. Основи теорії державного 

управління 
6 2 

- 
-  

4 
- 

2 ТЕМА 2. Адміністративно-

територіальний устрій України 

6 
2 

- 
-  

4 
- 

3 

ТЕМА 3. Органи державної влади 

національного рівня׃ порядок 

формуваннята повноваження 

6 
2 

- 
-  

4 
- 

4 
ТЕМА 4. Організаційні форми 

територіального управління 
6 

2 
- 

-  
4 

- 

5 ТЕМА 5. Державна служба в 

Україні 

6 
2 

- 
-  

4 
 

6 
ТЕМА 6. Управління 

зовнішньоекономічною діяльністю. 
6 

2 
- 

-  
4 

 

7 
ТЕМА 7. Управління трудовим 

потенціалом 
6 

2 
- 

-  
4 

 

8 
ТЕМА 8. Управління природно-

ресурсним потенціалом регіону 
6 

2 
- 

-  
4 

 

9 Модульний контроль 4 - 
- 

- 4  

10 Всього за модуль 52 16 - -  36  

 2-й модульний цикл дисципліни 

11 

ТЕМА 3. Органи державної влади 

національного рівня׃ порядок 

формуваннята повноваження 
10 - 4 - 6 - 

12 
ТЕМА 4. Організаційні форми 

територіального управління 10 - 4  6  

13 ТЕМА 5. Державна служба в 

Україні 
10 - 4  6  

14 
ТЕМА 6. Управління 

зовнішньоекономічною діяльністю . 10 - 4  6  

15 
ТЕМА 7. Управління трудовим 

потенціалом 10 - 4  6  

16 
ТЕМА 8. Управління природно-

ресурсним потенціалом регіону 10 - 4 - 6 - 

17 

ТЕМА 3. Органи державної влади 

національного рівня׃ порядок 

формуваннята повноваження 
10 - 4 - 6 - 



 

 

 

 

18 
Тема 9.Формування і 

використання фінансових ресурсів 

регіону. 

10 - 4 - 6 - 

19 
Тема 10. Інвестиційна 

привабливість та 

конкурентоспроможність регіонів 

14 - -  14  

20 Модульний контроль 4 - - - 4 - 

21 Всього за модуль 98 - - - 42  

Всього з навчальної дисципліни 
150 16 

32 - 102 - 



 

 

 

Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентнос

ті /  

результати 

навчання 

Результа

т 

навчання 

за 

дисциплі

ною 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання 

Знати свої 

права і 

обов’язки як 

члена 

суспільства, 

усвідомлюват

и цінності 

громадянськог

о суспільства, 

верховенства 

права, прав і 

свобод 

людини і 

громадянина 

України. 

ПРН 1 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Демонструват

и знання 

теорій , 

методів і 

функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства.. 

ПРН3 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Демонструват

и навички 

взаємодії, 

лідерства, 

командної 

ПРН9 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 



 

 

роботи студента лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Демонструват

и навички 

аналізу 

ситуації та 

здійснення 

комунікації у 

різних сферах 

діяльності 

організації. 

ПРН11 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Оцінювати 

правові, 

соціальні та 

економічні 

наслідки 

функціонуван

ня організації 

ПРН9 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

 


