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Мета вивчення дисципліни  

“Державне та регіональне управлівння” 

− надання студенту таких можливостей та переваг: 

формування сучасного системного мислення, вироблення 

навичок у застосуванні форм і методів державного та 

регіонального управління у майбутній практичній діяльності. 

Обсяг – 4 кредити (120 годин) 

в т. ч. лекцій – 24 год., 

практичні заняття – 26 год.,  

самостійна робота – 70 год. 

Період навчання −  

2 курс, 4 семестр 

Підсумкова форма контролю 

− залік 



Вивчення дисципліни додатково сприяє  

формуванню студентом таких  елементів 

компетентностей 

• набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань у 

широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті; 

• здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку 

природи, людини, суспільства; 

• здатність використовувати організаторські навички для планування 

роботи колективу; 

• здатність до усної та письмової ділової комунікації державною та 

іноземною мовами для спілкування у професійній та соціально-

культурній сферах, володіння фаховою термінологією українською та 

іноземною мовами; 

• здатність до розуміння принципів функціонування економіки та суб’єктів 

готельно-ресторанного бізнесу; 

• здатність застосовувати теоретичні засади, інструментарій і методологію 

дослідження процесів функціонування готельно-ресторанного 

господарства. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 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. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному 

управлінні 

Тема 10. Внутрішня організація та управління органу державної влади 

Тема 11. Державна служба в Україні 

Тема 12. Ефективність державного управління. Державний контроль у 

сфері виконавчої влади 

Тема 13. Відносини органів публічної влади в системі управління 

Тема 14. Розвиток системи державного та регіонального управління 



Кадрове забезпечення 

Коцупей  

Володимир 

Михайлович 
 

кандидат економічних  

наук, доцент 
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Методичні рекомендації та 

завдання для виконання  

самостійної та 

індивідуальної роботи 



Ми чекаємо на Вас! 


