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1. Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни Державне та регіональне управління 

Рівень вищої 

освіти 

перший (бакалаврський)   

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність           073 «Менеджмент» 

Освітня програма  «Менеджмент» 

Семестр 2 

Факультет Менеджменту 

Курс 1 

Анотація курсу Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть бути 

використані при формуванні загальнодержавної та регіональної 

економічної політики, при формуванні і здійсненні цілей, функцій і 

принципів державного управління та місцевого самоврядування, при 

реформуванні структури органів державної влади. Ознайомлення з 

закономірностями управління на державному та регіональному рівнях, з 

особливостями 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.. 

Сторінка курсу в 

MOODLE 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=732 

 

Мова викладання Українська 

Лектор курсу Чукіна Іванна Валеріївна, к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту 

https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-

spivrobitniki/chukina-ivanna-valeriivna.html 

 

Адреса кафедри м. Умань, вул. вул.Інститутська,1, корпус 4 

2. Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  «Менеджмент» https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-
programam/fakultet-menedzhmentu/073-menedzhment-menedzhment-
organizacij-i-administruvannya.html 

 

Перелік загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

- здатність реалізувати 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; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя; 

- цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 

 

Перелік фахових 

компетентностей 

спеціальних (фахових) :  

- здатність діяти соціально відповідально і свідомо; 
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(СК) -розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності;  

-здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навчання. 

 

Перелік

 програмних 

результатів 

навчання 

-знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

-зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя; 

-демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до 

різноманітності та міжкультурності.  

 

 

3. Опис дисципліни  

Структура 

навантаження 

студентів 

Кількість годин – 135; 

Кількість кредитів – 4,5; 

Кількість лекційних годин – 26 год. 

Кількість практичних занять - 28 год. 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 81 год. 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Методи навчання Тематичні лекції; практичні і семінарські заняття із проведенням 

презентацій, дискусій, круглих столів; інтерактивні заняття; індивідуальні 

заняття із підготовкою рефератів; консультації з викладачами; 

самонавчання на основі конспектів, посібників та іншої рекомендованої 

літератури, навчальних мультимедійних матеріалів, через електронне 

модульне середовище навчального процесу Moodle. 

Мета та завдання Метою вивчення дисципліни «Державне та регіональне управління» є 

формування у здобувачів вищої освіти сучасного мислення та спеціальних 

знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях, 

набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання  

функцій та реалізації повноважень органів державної влади і місцевого 

самоврядування. 

Завданням вивчення дисципліни «Державне та регіональне управління» є 

опанування відповідної сукупності знань, вмінь та навичок, які повинні 

сприяти загально професійній підготовці майбутніх фахівців. 

 

4. Зміст дисципліни 

Тема 1 Основи теорії державного управління 

Тема 2 Державна влада та державне управління 

Тема 3 Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку 

Тема 4 Роль різних гілок влади у процесі державного управління 

Тема 5 Державне управління на регіональному рівні. 

Тема 6 Система органів державної влади в Україні: конституційні основи їх 

функціонування, роль в управлінні 

Тема 7 Центральні органи виконавчої влади в Україні 

Тема 8 Регіональні органи державного управління 

Тема 9 Тема 9. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному 

управлінні. 



 

 

5. Політика дисципліни 

Організація 

навчання 
Регулярне відвідування лекцій здобувачами, активна їх участь під час 

опитування на практичних заняттях, ініціативність в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи. 

Організація навчання відбувається згідно розкладу http://mkr.udau.edu.ua 

Методи контролю Рейтингова система оцінювання, яка передбачає усне і письмове 

опитування; поточний модульний контроль; презентація науково-дослідних, 

проблемних робіт, рефератів; екзамен. 

Академічна 

доброчесність 

Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності  УНУС». 

Доступний за посиланням: 

https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-

dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf 

 

6. Розподіл балів, які отримують здобувачі  

 

Поточний (модульний) контроль Підсумковий 

контроль 
Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

30 100 
10 5 10 10 10 10 5 5 5 

 

7. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

http://mkr/
https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf
https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf

