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1. Загальна інформація 

 

Назва дисципліни Державне та регіональне управління 

Викладач (-і) к.е.н. Кухній Л.С. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(095)0290069 

E-mail викладача lkukhnij@gmail.com 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 4 кредити EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до 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.. 

3. Мета та цілі курсу  

Формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і практичних умінь, навичок щодо 

методів управління на національному та регіональному рівнях для виконання функцій та реалізації 

повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування, аналізу ефективності державної 

служби в Україні як соціального і правового інституту, напрямів розбудови демократичної, 

правової, соціальної держави. 

4. Результати навчання (компетентності) 

- здатність застосовувати сформоване економічне мислення та світоглядність у аналізі функціонування 

та розвитку соціально-економічних процесів на рівні держави та її регіонів; 

- здатність визначати цілі та пріоритетні напрями діяльності стосовно державного та регіонального 

управління; 

- здатність розробляти концептуальні засади реформування системи державного управління. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 120 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 28 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 28 год. 

самостійна робота 64 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

І 073«Менеджмент» І нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літера-

тура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема 1. Основи теорії державного 

управління. Соціальна природа 

поняття «державне управління», його 

мета та зміст. Основні теорії 

державного управління. Еволюція 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1, 3, 4, 

9, 10] 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 



дослідження предмета державного та 

регіонального управління. Історичний 

досвід державного управління в 

Україні. Визначення моделі системи 

державного управління.  

 

 

 

 

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

Тема 2.  Державна влада та державне 

управління. Держава як суб’єкт 

управління суспільними процесами. 

Державна влада як складова державно-

владного механізму.  Державне 

управління як система, що 

розвивається. Цілі державного 

управління, їх юридичне та ресурсне 

забезпечення. Поняття та класифікація 

методів державного управління. 

Поняття та сутність функцій 

державного управління. Види функцій 

державного управління. Сутнісні 

характеристики (риси) організаційної 

структури державного управління. 

Моделі державного управління: 

світовий досвід.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1, 3, 4, 

9, 10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 3.  Державне управління в 

окремих сферах суспільного 

розвитку. Державне регулювання 

економіки, його цілі, функції, об’єкти. 

Особливості управління соціальною 

сферою. Державне управління в 

адміністративно-політичній сфері. 

Специфіка управління у сфері культури 

та ідеології. Роль держави у розвитку 

підприємництва.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3, 4, 9] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття  

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Роль різних гілок влади у 

процесі державного управління. 

Система органів публічної влади. 

Державне управління і виконавча влада: 

поняття, співвідношення, взаємозв’язок. 

Види органів виконавчої влади та 

питання їх класифікації. Уряд і державне 

управління. Судова влада в системі 

державного управління. Сутність і види 

контролю у суспільстві. Законодавча 

влада в системі державного управління. 

Поняття, склад і структура парламенту, 

його повноваження.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3, 4, 9, 

10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. Державне управління на 

регіональному рівні. Регіональне 

управління: сутність, цілі та специфіка. 

Основні напрями регіонального 

управління: управління природно-

ресурсним потенціалом регіону, 

управління фінансовими, трудовими 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3, 4, 5, 

7, 8] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



ресурсами. Механізми реалізації 

регіональної політики держави. 

Регіональне управління та місцеве 

самоврядування. Державна регіональна 

політика та політика територіально-

адміністративних органів. Роль 

місцевого самоврядування у розвитку 

регіону. Вплив органів державної влади 

на промислове і сільськогосподарське 

виробництво в регіоні, функціонування 

регіональних ринків. 

кого 

заняття 

Тема 6.  Система органів державної 

влади в Україні: конституційні основи 

їх функціонування, роль в управлінні. 

Конституційна модель розподілу влади 

в Україні. Центральні органи 

виконавчої влади.   Верховна Рада та 

державне управління. Інститут 

Президента та державне управління. 

Органи виконавчої влади України: 

загальна характеристика, управлінські 

зв’язки. «Субординація», 

«координація» і «реординація» між 

органами виконавчої влади. Місцеве 

самоврядування у державному 

управлінні України. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[2, 3, 4, 

9, 10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Центральні органи 

державного управління. Кабінет 

міністрів України як вищий орган 

виконавчої влади. Міністерства 

України та їх повноваження. 

Територіальні органи центральних 

органів виконавчої влади. 

Організаційна структура та завдання 

ЦОВВ, їх права, компетенція, функції. 

Структура та порядок формування 

Кабінету міністрів України. 

Функціональні повноваження членів 

Кабінету міністрів України. 

Секретаріат Кабінету міністрів 

України, порядок формування, 

повноваження. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3, 4, 9, 

10] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття,   

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Регіональні органи 

державного управління. Місцеві 

державні адміністрації в системі 

державного управління. Основні 

завдання, правовий статус, компетенція 

місцевих державних адміністрацій. 

Господарсько-правовий механізм 

діяльності територій із спеціальним 

статусом. Основні завдання, правовий 

статус, компетенція місцевих 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3, 4, 7, 

10] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття, 

пройти 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



державних адміністрацій. 

Повноваження, порядок формування та 

роботи місцевих державних 

адміністрацій.  

тестуванн

я до 

попередні

х тем 

Тема 9. Місцеве самоврядування та 

його роль у державному управлінні. 

Історичний аспект та конституційно-

правові засади місцевого 

самоврядування в Україні. Державна 

політика у сфері місцевого 

самоврядування. .Всесвітня Декларація 

місцевого самоврядування, 

Європейська Хартія місцевого 

самоврядування. 

Громадянин в державному управлінні. 

Правовий статус органів місцевого 

самоврядування в системі державного 

управління. Сучасна система місцевого 

самоврядування в Україні: 

територіальна громада, представницькі 

органи місцевого самоврядування.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3, 4, 8, 

10] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 10. Внутрішня організація та 

управління органами державної 

влади. Загальнотеоретичні аспекти 

організації роботи органів державної 

влади в Україні. Сутність і особливості 

менеджменту органу державної влади, 

регламент його діяльності. Стратегічне 

управління та формування програми 

діяльності органу державної влади. 

Функціональний аналіз та контролінг 

діяльності органу державної влади. 

Інформаційне та комунікаційне 

забезпечення внутрішньої організації 

органу державної влади.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[2, 3, 4, 

9] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 11. Державна служба в Україні. 

Державна служба: поняття, риси, 

функції, принципи, види, організація. 

Проходження державної служби та 

управління державною службою. 

Атестація державних службовців. 

Бюрократія і бюрократизм у 

державному управлінні. Система 

правових актів про державну службу та 

правовий статус державних 

службовців. Класифікація посад 

державних службовців. Управління 

державною службою. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3, 4, 6, 

10] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 12. Ефективність державного 

управління.  Державний контроль у 

сфері виконавчої влади. Поняття 

ефективності в управлінні. Чинники та 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3, 4, 9, 

10] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



критерії ефективності державного 

управління. Загальна соціальна 

ефективність державного управління. 

Державний контроль у сфері 

виконавчої влади в Україні, його зміст 

та правові засади. Види контролю. 

Економічна оцінка ефективності 

функціонування органу державної 

влади.  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

Тема 13. Відносини органів публічної 

влади в системі державного та 

регіонального управління. Основні 

напрями взаємодії центральних та 

регіональних органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування з 

трудовими колективами, 

підприємствами, установами і 

організаціями. Взаємодія державних 

органів та органів місцевого 

самоврядування з об’єднаннями 

громадян. Взаємовідносини органів 

державної влади й місцевого 

самоврядування із судовими та 

правоохоронними органами: органами 

Служби безпеки України, органами 

прокуратури, органами внутрішніх 

справ. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3, 4, 5, 

9] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 14. Розвиток системи 

державного та регіонального 

управління. Проблеми взаємовідносин 

гілок державної влади в України у 

сфері управління. Необхідність 

реформування системи державного та 

регіонального управління. Суть та 

основні напрями адміністративної 

реформи в Україні. Концептуальні 

засади реформування центральних та 

місцевих органів влади, напрями 

вдосконалення управління 

регіональним розвитком.   

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3, 4, 5, 

7, 9] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготовка 

до 

контрольн

ої роботи 

5 балів До 

підсумково

го заняття  

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 100 балів протягом семестру та  

100 балів за екзамен. 

“відмінно” – студент демонструє повні 

і глибокі знання навчального матеріалу, 

достовірний рівень розвитку умінь та 

навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, 

аналізує причинно-наслідкові зв’язки; вільно 

володіє науковими термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 



знання навчального матеріалу, але допускає 

незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє 

застосувати його до розв’язання конкретних 

ситуацій, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, але 

викладає його не досить послідовно і логічно, 

допускає істотні пропуски у відповіді, не 

завжди вміє правильно застосувати набуті 

знання до розв’язання конкретних ситуацій, 

нечітко, а інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка враховується при виставленні 

підсумкової оцінки з дисципліни. Головна 

мета її – перевірка самостійної роботи 

студентів в процесі навчання, виявлення 

ступеня засвоєння ними теоретичних 

положень курсу.   

Семінарські заняття  Семінарське заняття проводиться з метою 

формування у студентів умінь і навичок з 

предмету, вирішення сформульованих  

завдань, їх перевірка та оцінювання. За 

метою і структурою семінарські заняття є 

ланцюжком, який пов'язує теоретичне 

навчання і навчальну практику з 

дисципліни, а також передбачає попередній 

контроль знань студентів. Оцінка за 

семінарське заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни. 

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі основні 

та додаткові запитання під час аудиторних 

занять (70 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (5 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 



- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом 

(співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані студентом 

під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті 

перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з 

обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 
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