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Передумови 

вивчення 

дисципліни 

Передумовою вивчення дисципліни є вивчення дисциплін Політична економія, 

Макроекономіка 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни є досягнення компетентностей та програмних результатів 

навчання, які зазначені в освітньо-професійній програмі: 

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. 

Знання та розуміння предмету державного управління та розуміння професійної 

діяльності державного службовця. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), аналізувати результати 

діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього і 

внутрішнього середовища, діяти соціально відповідально і свідомо, обирати та 

використовувати сучасний інструментарій менеджменту, аналізувати й 

структурувати проблеми організацій, формувати обґрунтовані рішення. 

Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

Очікувані 

результати 

Знати законодавчі та нормативно-правові засади діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування. 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ  
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навчання Назвати фундаментальні поняття та терміни державного управління; 

особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на 

різних рівнях; теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної 

та регіональної політики. 

Уміти захищати інтереси держави, дотримуватися норм законодавства, 

захищати свої права людини та громадянина. Розуміти сутність існуючої моделі 

державного управління, вітчизняну систему та структуру органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції. 

Розпізнати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, 

структуру, функції. Виділити особливості зовнішньої та внутрішньої політики 

держави, знати її історію та специфіку розвитку. 

Класифікувати органи виконавчої влади, визначати форми їх діяльності. 

Пояснити закономірності управління на державному та регіональному рівнях. 

Знати та розуміти методичні та організаційні основи управління розвитком 

суспільства. Вибрати напрями вдосконалення управління національним та 

регіональним розвитком. Розробити моделі системи, вибрати функціональну 

структуру державного управління. 

Визначати концептуальні засади реформування системи державного управління 

та місцевого самоврядування; стратегічні та поточні цілі державного 

управління. Обчислити ефективність заходів державного управління. 

Приймати рішення щодо вибору найбільш доцільних методів та інструментів 

державного управління. 

Зміст 

дисципліни 

Теми лекцій 

Основи теорії державного управління.  

Методологія державного управління. 

Організаційні структури державного управління. 

Сутність і зміст управлінської діяльності. 

Прийняття управлінських рішень в державному управлінні. 

Органи виконавчої державної влади.  

Центральні та регіональні органи державної влади.  

Ефективність державного управління. 

Державне регулювання як метод управління економікою. 

Методологія державного регулювання економіки. 

Макроекономічне та програмно-цільове планування. 

Фінансово-бюджетна політика держави. 

Грошово-кредитна політика держави. 

Державне регулювання цін та інфляції. 

Соціальна політика держави. 

Теми практичних занять 

1. Основи теорії державного управління. 

2. Методологія державного управління. 

3. Сутність і зміст управлінської діяльності. 

4. Прийняття управлінських рішень в державному управлінні. 

5. Державне регулювання як метод управління економікою. 

6. Методологія державного регулювання економіки. 

7. Фінансово-бюджетна політика держави. 

8. Державне регулювання цін та інфляції. 

Контрольні 

заходи та 

критерії 

оцінювання 

Екзамен складається із таких видів контролю: поточні контролі (ПК1 – 12-20 

балів, ПК2 – 15-25 балів) та модульні контролі (МК1 – 15-25 балів, МК2 – 18-

30 балів), максимальна сума балів дорівнює 100. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті шляхом 

усного та письмового опитування за теоретичним матеріалом, перевірки 

виконаних завдань, доповідей здобувача вищої освіти (за виконаними 
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завданнями або ініціативні). 

Підсумковий контроль у формі екзамену розподілено на дві частини (за 

заліковими модулями). Проводиться у формі тестового контролю з 

використанням електронних засобів. 

Політика 

викладання 

До здачі МК1 допускаються студенти, які виконали 1-4 практичні завдання, до 

здачі МК2 допускаються студенти, які здали ПК1 і МК1, виконали 5-8 практичні 

завдання. 

Несуть відповідальність студенти, які під час будь-якого методу оцінювання 

порушують принципи академічної доброчесності, тобто списують –  виконують 

аудиторну письмову роботу із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання; обманюють – видають завдання, які виконані 

третіми особами, як власні. За порушення академічної доброчесності студент 

повторно проходить оцінювання. 

Засоби 

навчання 

– 

Навчально-

методичне 

забезпечення 

Рекомендована література: 

Основна 

1. Ковбасюк Ю.В. Державне управління: підручник у 2 т./ Ю.В. Ковбасюк, К.О. 

Ващенко, Ю.П. Сурмін. – К.; Дніпро: НАДУ, 2012. – Т.й. – 564 с.  

2. Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / А.Ф. Мельник, ОДО. 

Оболенський. – К.: Знання, 2009. – 582 с. 

3. Авер'янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / В.Б. Авер'янов. - К. : Юстиніан, 2007. - 288 с. 

4. Круш П.В. Регіональне управління: навч. посіб. / П.B. Круш, O.O. 

Кожем’яченко. - К.: ЦУЛ, 2007. – 248 с. 

Додаткова 

5. Полішко Т.В. Державне та регіональне управління: методичні рекомендації 

до проведення практичних занять / Т.В. Полішко, Є.І. Таранець. - ДНУЗТ; – 

Д., 2014. – 21 с. 

6. Глен Райт. Державне управління / Глен Райт. - К., 1994. - 113 с. 

7. Архієреєв С. І.  Державне та регіональне управління : навч. посібник / С. І. 

Архієреєв [та ін.]; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : 

Іванченко І. С., 2018. – 127 с. 

8. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування : навч посіб. / О .Д. Jlaзop. - К. 

: ЦУЛ, 2003. – 432 с. 

9. Оболенський О.Ю. Державне управління та державна служба: словник-

довідник / О.Ю. Оболенський. - К. : КНЕУ, 2005. - 478 с. 

Інформаційні ресурси 

10. Офіційний веб-сайт Міністерства економіки України 

https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

11. Закон України про місцеве самоврядування 280/97-ВР із змінами 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text 

12. Податкове законодавство, узагальнюючі консультації,  анонс подій 

http://sfs.gov.ua/ 

13. Єдиний веб-портал органів  виконавчої влади України 

https://www.kmu.gov.ua/ 

14. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України https://mof.gov.ua/uk 

15. Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. Періодичні  

видання НБУ https://bank.gov.ua/ 

16. Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/ 

17. Державна служба статистики http://www.ukrstat.gov.ua/ 

https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
http://sfs.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://mof.gov.ua/uk
https://www.msp.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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18. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України 

http://dspace.nbuv.gov.ua/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&etal=-

1&offset=17032&type=title 

19. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

www.nbuv.gov.ua/node/554  

20. Бібліотека університету та її депозитарій https://library.diit.edu.ua/uk 

21. Система дистанційного навчання (СДН) «Лідер»  

https://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=523 
 

http://dspace.nbuv.gov.ua/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&etal=-1&offset=17032&type=title
http://dspace.nbuv.gov.ua/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&etal=-1&offset=17032&type=title
http://www.nbuv.gov.ua/node/554
https://library.diit.edu.ua/uk

