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1. Коротка анотація до курсу 

В рамках курсу «Державне та регіональне управління» вивчаються особливості конституційних засад побудови 

структур державного управління в Україні, типи структур органів державної влади, місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування; сутність багатофункціонального характеру державного управління та межі його 

здійснення; зміст управлінської діяльності, функції державного управління; види комунікацій в державному управлінні; 

елементи державного управління; побудови зв’язків з громадськістю в управлінській діяльності державного органу; сутність 

реформування організаційних структур державного управління згідно концепцій адміністративної та муніципальної реформ в 

Україні, вплив рішень органів державного управління на функціонування організацій сфери послуг тощо. 

Основними цілями курсу «Державне та регіональне управління» є забезпечення здобувачам умов для засвоєння: 

1) навичок аналізу законодавчої бази державного та регіонального рівня, що впливає на діяльність організації сфери 

послуг; 

2) здатності враховувати зміст законодавчих та підзаконних актів в інформаційному забезпеченні організації сфери 

послуг; 

3) здатності організувати діяльність підприємства сфери послуг в рамках правового поля та ін. 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» сприяє здобуттю  таких компетенцій: 

ЗК 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

СК 13. Здатність забезпечити формування у здобувачів освіти цінностей громадянськості і демократії.  

СК 20. Здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням вимог законодавства, стандартів освіти та 

внутрішніх нормативних документів закладу освіти. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 23. Розуміти соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні та світі, мати навички ефективного 

господарювання. 
 

2. Мета та завдання (цілі) курсу 

Мета навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» – формування у здобувачів  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; 

формування навичок управління підприємствами сфери послуг з урахуванням та підтримкою державної та регіональної 

політики, національних інтересів країни. 



Завданням навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» є опанування здобувачами відповідної 

сукупності знань, вмінь та навичок у сфері теоретико-методологічних засад формування загальнодержавної та регіональної 

політики; закономірностей управління на державному та регіональному рівнях; особливостей державного управління в 

різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях; методичних та організаційних основ управління розвитком 

суспільства та здатність застосовувати їх в практичній діяльності окремого підприємства сфери послуг. 
 

3. Формат навчальної дисципліни - змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 
 

4. Результати навчання. 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних занять Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 24 Бліц-опитування, тестування 

Практичні заняття 20 Ситуаційні завдання, диспути, моделювання ситуацій, опитування 

Самостійна робота 46 Реферати, тестування, самостійні завдання 

Всього 90 (3,0 кредити) Підсумковий контроль: екзамен  
 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний 

рік 

Курс 

(рік 
Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

Нормативна / 

вибіркова 

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

ПРН 23. Розуміти соціально-

економічні процеси, що 

відбуваються в Україні та 

світі, мати навички 

ефективного господарювання 

ПРН 23.1: знання змісту та особливостей протікання соціально-економічних процесів, що 

відбуваються в Україні та світі; 

ПРН 23.2: знання сучасних прийомів та методів управління інфраструктурою 

господарських організацій та органів державного й регіонального управління з 

дотриманням вимог законодавчої бази країни та регіону; 

ПРН 23.3: розуміння та впровадження в практичну діяльність організацій сфери послуг 

принципів державної свідомості та соціальної відповідальності; 

ПРН 23.4: розуміння основних принципів здійснення ефективного господарювання. 



навчання) (за необхідністю) 

2021/2022 2 3 (осінь) 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)  

освітньо-професійна програма 

«Управління підприємствами сфери послуг» 

вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити – «Інформаційні технології оброблення інформації», «Правове регулювання господарської діяльності», 

«Теоретико-правові основи освіти», «Україна в світовому культурному просторі», та ін. 

 

8. Постреквізити – «Теоретико-прикладні основи права», «Менеджмент» та ін. 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – презентації PowerPoint, ноутбук, проектор. 

 

10. Політики курсу. Здобувачі повинні дотримуватися «Положення про академічну доброчесність в УІПА» 

http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/akademichna-dobrochesnist та« Положення про академічну доброчесність при 

виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-педагогічної академії»»; виявляти  повагу до себе, 

викладача та одногрупників, бути толерантними та дисциплінованими, доброзичливими, чесними та  відповідальними. 

Конфліктні ситуації, які можуть виникати,  повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем та 

куратором, а при необхідності із залученням завідуючої кафедрою та декана. 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і 

номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Конституційні засади побудови структур державного та регіонального управління 

1 

Лекція 1 Тема 1. Основи теорії державного управління, державна влада та державне управління 2 

Самостійна 

робота 1 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

3 

2 Лекція 2 Тема 2.Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку, роль різних гілок влади у 2 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view?usp=sharing
http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/akademichna-dobrochesnist
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view?usp=sharing


процесі державного управління 

Практичне 

заняття 1 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 2 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

2 

3 Лекція 3 Тема 3. Державне управління на регіональному та місцевому рівні 2 

Практичне 

заняття 2 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 3 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

2 

4 Лекція 4 Тема 4 Система органів державної влади в Україні, центральні органи  виконавчої влади в 

Україні 

2 

Практичне 

заняття 3 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 4 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

3 

5 Лекція 5 Тема 5. Регіональні органи державного управління 2 

Практичне 

заняття 4 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 5 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

3 

6 Лекція 6 Тема 6. Менеджмент органів державної влади 2 

Практичне 

заняття 5 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 6 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

3 

Самостійна 

робота 7 

Виконання самостійного завдання в курсі дистанційної освіти 8 

Всього за змістовий модуль 1 – 46 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 10 год., СР –24 год.) 

Змістовий модуль № 2. Конституційні засади побудови місцевого самоврядування 

7 Лекція 7 Тема 7. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні 2 



Практичне 

заняття 6 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 8 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

3 

8 Лекція 8 Тема 8. Взаємодія органів публічної влади центральних, регіональних та місцевих органів 

управління 

2 

Самостійна 

робота 9 

Формування словника з англійської мови до заданої теми 4 

Самостійна 

робота 10 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

2 

9 Лекція 9 Тема 9. Економічно-географічне положення і природно-ресурсний потенціал регіону та 

громади 

2 

Практичне 

заняття 7 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 11 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

2 

10 Лекція 10 Тема 10. Соціальна інфраструктура регіону та громади 2 

Практичне 

заняття 8 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 12 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

2 

11 

Лекція 11 Тема 11. Громадські організації як складова місцевого самоврядування 2 

Практичне 

заняття 9 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 13 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

2 

12 

Лекція 12 Тема 12. Людина та влада – особливості взаємодії 2 

Практичне 

заняття 10 

Розв’язання ситуаційних завдань 2 

Самостійна 

робота 14 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при підготовці 

до лекційних та практичних завдань 

1 



Самостійна 

робота 15 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел при підготовці до тестування  5 

Самостійна 

робота 16 

Тестування за тематикою курсу 1 

Всього за змістовий модуль 2 – 44 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 10 год., СР – 22 год.)  

Всього з навчальної дисципліни – 90 год. (лекцій – 24 год., ПЗ – 20 год., СР – 46 год.)  

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання:  

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж семестру/еказамен (іспит) – 73/27  

 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Відвідування занять 0-1 

2. Бліц-опитування на лекціях* 0-3 

3. Виконання практичних завдань 0-53 

4. Виконання самостійного завдання 0-9 

5. Формування словника (на англ. Мові) до заданої теми* 0-4 

6. Виконання тестового модульного завдання 0-10 

7. Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

*додаткові бали 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова оцінка  
Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою (екзамен) 

Оцінка за національною 

шкалою (залік) 

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 

незараховано 
0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних занять на рівні не нижче, ніж 25 балів з 53 можливих; 

2) Оцінка за тестові завдання не менше, ніж 12 балів з 20 можливих; 

4)   Словник здано на перевірку (не менше 5 слів з визначенням); 

5) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 40 балів; 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов’язково) в довільній 

зрозумілій формі 

Вид роботи Оцінка Критерій 

Бліц-опитування  3 Студент здатен відповісти на питання в повному обсязі, дати повне визначення терміну, або за 

визначенням дати назву терміну. Відповідає на 90-100 % поставлених запитань. 

2-1 Студент узагальнено відповідає на питання, робить незначні помилки у визначенні терміну, 

або в його ідентифікації. Відповідає на 60-89 % поставлених запитань. 

0 Студент не може сформулювати відповідь на питання, робить грубі помилки в термінології, 

відповідає на 59 % запитань та менше. 

Словник 4 Містить 8 та більше термінів, їх визначення та переклад приведені вірно на обох мовах. 

2 Містить 6-7 термінів. Їх визначення можуть містити окремі неточності, що не впливають на 

зміст терміну. Переклад виконано вірно. 

0 Містить менше 5 термінів. Визначення містять грубі помилки. Переклад виконано з 

помилками. 

Самостійне 

завдання 

7-9 Відповідь повна. Враховує всі аспекти поставленого завдання. Містить обґрунтування, 

приклади, пояснення практичного застосування. 

4-6 Відповідь повна. Враховує більшість аспекти поставленого завдання. Містить обґрунтування, 

часткове пояснення практичного застосування 

0-3 Відповідь узагальнена, не має обґрунтувань та пояснень 

Практичні завдання Містять критерії оцінювання окремо для кожного завдання в м/в до практичних занять. 

13. Питання до екзамену 



1. Поняття «державне управління». Державне управління як предмет наукових досліджень. 

2. Функції, форми і методи державного управління 

3. Місцеві державні адміністрації: система, основні функції, повноваження, форми роботи. 

4. Конфлікти інтересів у професійній діяльності державних службовців: поняття та шляхи впровадження  

5. Виконавчі органи місцевих рад: система, основні функції, повноваження, форми роботи. 

6. Поняття адміністративної культури і адміністративної етики. 

7. Принципи та норми етичної поведінки державних службовців. 

8. Місцеві ради: система, основні функції, повноваження, форми роботи. 

9. Правова система України: сутність та особливості становлення.  

10. Процедура розгляду звернень громадян.  

11. Загальнодержавні вибори, порядок їх організації та проведення. 

12. Система регіонального самоврядування, її елементна характеристика та шляхи розвитку 

13. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні. 

14. Основні напрями підвищення ефективності інформаційного забезпечення державного управління. 

15. Взаємовідношення політики і державного управління. 

16. Сутність, структура та види політики 

17. Політична влада та її легітимність. 

18. Бюрократія як феномен влади та управління. 

19. Поняття соціального розвитку. Теорії та концепції соціального розвитку. 

20. Основні напрями і форми розвитку суспільства. 

21. Основні положення концепції людського розвитку.  

22. Державне регулювання економіки: завдання, ефективність та доцільні межі. 

23. Напрями реформування державного сектора у вітчизняній економіці  

24. Державне регулювання підприємництва: сутність, цілі і методи 

25. Сутність і зміст наукового управління суспільством. 

26. Боротьба з бюрократизмом в органах управління — реальний шлях до забезпечення прав і свобод людини, 

громадянина 

27. Організаційна структура адміністративної системи України. 

28. Місцеві вибори, порядок їх організації та проведення. 

29. Концептуальні основи державно-адміністративного управління 

30. Суб’єктно-об’єктна детермінація адміністративної діяльності 

31. Методи дослідження теорії державно-адміністративного управління 



32. Організаційно-структурна будова державного органу 

33. Роль організаційних документів в упорядкування структур державної установи 

34. Розподіл функцій між головою та депутатами місцевих рад. 

35. Формування та головні функції Конституційного суду. 

36. Концепції державного управління Україні. 

37. Основні структурні складові адміністративних апаратів демократичних, правових держав. 

38. Поняття та сутність корупції. 

39. Адміністративні правопорушення корупційного характеру у владних структурах. 

40. Принципи формування та основні функції Верховної Ради. 

41. Держава в системі суб’єктів соціальної політики 

42. Принцип обрання та основні повноваження президента України. 

43. Основні принципи формування та функції Кабінету Міністрів України. 

44. Механізми залучення зовнішніх ресурсів на цілі економічного розвитку регіонів. 

45. Порядок обов’язкового декларування вищими посадовими особами майна і доходів, їх відповідальність за подання 

неправдивих відомостей. 

46. Державна політика стимулювання економічного розвитку регіонів: напрямки, форми та результати. 

47. Теоретичні засади політико-адміністративного управління. 

48. Основні проблеми місцевого самоврядування. 

49. Поняття соціального розвитку. Теорії та концепції соціального розвитку територій. 

50. Гуманістичні традиції та сучасний стан міжнаціональних відносин в Україні. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Державне та регіональне управління : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред. С. І. Архієреєв. Харків : Іванченко І. 

С., 2018. 127 с. 

2. Державне та регіональне управління : навч.посібник за заг. ред. А.Ф. Мельник . Тернопіль : Економічна думка, 2014. 

452 с. 

3. Жук М.В. Регіональна економіка : Підручник. Київ : ВЦ «Академія», 2018. 416 с. 

4. Коваленко М.А. Регіональний менеджмент: навч.пос. Київ :Олді-плюс, 2017. 312 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. Дисципліна в системі дистанційної освіти УІПА: http://do.uipa.edu.ua    

http://do.uipa.edu.ua/


2. Навчальне забезпечення курсу в бібліотеці УІПА: http://library.uipa.edu.ua 

3. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс]. - URL: http://www.president.gov.ua   

4. Сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. - URL: https://www.kmu.gov.ua/    

5. Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - URL: http://www.rada.gov.ua/   

6. Сайт Конституційного Суду України [Електронний ресурс]. - URL: http://www.ccu.gov.ua/storinka/pro-ksu    

7. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. - URL: 

https://niss.gov.ua/  
 
 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувачка  кафедри _____________ Вікторія ПРОХОРОВА 
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	9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – презентації PowerPoint, ноутбук, проектор.
	10. Політики курсу. Здобувачі повинні дотримуватися «Положення про академічну доброчесність в УІПА» http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/akademichna-dobrochesnist та« Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобув...

