
1. Назва модуля: Державне і регіональне управління 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.1.13_3 
3.  Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 7 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 90 ( кредитів ЄКТС — 3 ); 

аудиторні години — 44 (лекцій — 20, практичних занять - 24) 
6. Лектор: Танасійчук Юлія Вікторівна, кандидат економічних наук, викладач 

кафедри маркетингу та управління бізнесом. 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати:теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної та 

регіональної політики; закономірності управління на державному та регіональному 
рівнях; особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та 
на різних рівнях; методичні та організаційні основи управління розвитком 
суспільства; існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему та структуру 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції;  

уміти: складати законодавчі та нормативно-правові засади діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування; концептуальні засади 
реформування системи державного управління та місцевого самоврядування, 
напрями вдосконалення управління національним та регіональним розвитком. 

8. Спосіб навчання: аудиторські заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: адміністративний менеджмент 
кореквізити: корпоративне управління 
10. Зміст модуля: 
Основи теорії державного управління. Державна влада та державне 

управління. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку. Роль 
різних гілок влади у процесі державного управління. Державне управління на 
регіональному рівні. Система органів державної влади в Україні: конституційні основи 
їх функціонування, роль в управлінні. Центральні органи виконавчої влади в Україні. 
Регіональні органи державного управління.  

11. Рекомендована література: 
1. Дідківська Л. І. Державнерегулюванняекономіки / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – К. 
:Знання, 2007. – 214 с. 
2. Фетисов Г. Г. Региональная экономика и управление : учебник / Г. Г. Фетисов, В. П. 
Орешин. – М. : "Инфра-М", 2006. – 416 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
13. Методи та критерії оцінювання: 

-поточний контроль (20%): письмові роботи з практичних робіт, усне опитування, 
тестування; 
- підсумковий контроль (80 %, залік): контрольна робота, теоретичні питання. 

14. Мова навчання: українська 
 


