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1.ВСТУП 

 

Робочу навчальну програму дисципліни розроблено на основі навчальної програми дис-

ципліни «Державне та регіональне управління» та «Методичних вказівок до розроблення та 

оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпо-

рядженням від 16.06.15 №37/роз. 

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної 

програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та само-

стійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах ре-

зультатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним 

переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою 

ECTS.  

  РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, 

підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової 

рейтингових оцінок. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

по

р. 

 

Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Усього Лекції Практичні 

заняття 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

5 семестр 

Модуль №1 «Державне та регіональне управління» 

1.1 Державне управління як суспільне явище. Ос-

нови теорії державного та регіонального уп-

равління.  

8 2 2 4 

1.2 Державна влада та державне управління. Мо-

делі державного управління: світовий досвід 

12 2 

2 

2 

2 

4 

1.3 Державна політика регіонального розвитку в 

Україні.Європейський досвід регулювання по-

літики регіонального розвитку 

6 2 - 4 

1.4 Інституційно-правові засади регіонального уп-

равління 

6 - - 6 

1.5 Державне управління в окремих сферах жит-

тєдіяльності суспільства 

6 - - 6 

1.6 Центральні та територіальні органи державно-

го управління 

6 - - 6 

1.7 Організація місцевого самоврядування. Місце 

і роль місцевого самоврядування у публічному 

управлінні України. Світовий досвід організа-

ції місцевого самоврядування та регіонального 

самоврядування 

10 2 

 

 

2 

2 2 

 

 

2 
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1.8 Підготовка та прийняття управлінських 

рішень в державному та регіональному управ-

лінні 

6 - - 6 

1.9 Ефективність державного та регіонального 

управління. Контроль у сфері виконавчої влади 

на державному і регіональному рівнях 

8 2 2 4 

1.10 Основні засади адміністративної реформи в 

Україні.Адміністративні реформи провідних 

країн світу як механізм ефективного державно-

го та регіонального управління 

10 2 2 

 

2 

4 

1.11 Взаємодія державного управління і місцевого 

самоврядування в контексті реформування 

владних відносин 

6 1 1 4 

1.12 Модульна контрольна робота № 1 6 - 2 4 

Усього за модулем 90 17 17 56 

Усього за семестр 90 17 17 56 

Усього за навчальною дисципліною 90 17 17 56 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Список рекомендованих джерел 

 

Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 р. – Х. : Фоліо, 1998. – 48 с. 

3.1.2. Законодавство України про місцеве самоврядування: зб. законодав. актів: за станом 

на 5 листопада 2014 р. // Верх. Рада України. – Офіц. Вид. – К.: Парлам. Вид-во, 2014. 

3.1.3. Про стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» [Електронний режим] / Указ Пре-

зидента України – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 

3.1.4. Авер’янов В.Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та 

практики / В.Б. Авер’янов. – К. : Факт, 2003. – 384 с. 

3.1.5. Бакуменко В.Д. Державне управління: основи теорії, історія та практика: навчаль-

ний посібник/ В.Д. Бакуменко [та ін.] - Одесса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с. 

3.1.6. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : навчальний посібник / В. Д. Ба-

куменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с. 

3.1.7. Круш П.В. Регіональне управління: навч. посіб. / П.В. Круш, О.О. Кожем’яченко. – 

К.: ЦУЛ, 2007. – 248 с. 

3.1.8. Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / А.Ф.Мельник, О.Ю. Оболенський. 

– К.: Знання, 2009. – 582с. 

3.1.9. Євтушенко В. А. Державне та регіональне управління: навч. посібник. / В.А. Євту-

шенко, Г. В. Євтушенко– Х.: ХНУ, 2012. – 215 с. 

3.1.10. Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакулен-

ка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с. 

3.1.11. Васильєва О. І. Регіональне управління в умовах реформування владних відносин : 

монографія / О. І. Васильєва. - Донецьк : Юго-Восток, 2009. - 436 с. 
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Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.12. Бакуменко В.Д. Підходи та моделі креативного державного управління: Моногра-

фія/ В.Д. Бакуменко, О.М. Руденко – К.: АМУ, 2014. – 228 с. 

3.1.13. Іванова Т.В. Управління підприємством на регіональному рівні / Т.В. Іванова Нау-

ковий вісник Академії муніципального управління: Збірник наукових праць Серія «Економіка» 

випуск 8/2010 – К.: Академія муніципального управління, ВПЦ АМУ. – 2010 р. С. 42-47. 

3.1.14. Іванова Т.В. Державне управління сталим екологічним розвитком України та її ре-

гіонів в системі раціонального природокористування: теорія, методологія, перспективні напря-

ми: Монографія/ Т.В. Іванова - К.: ВПЦ АМУ, 2011. – 405 с. 

3.1.15. Іванова Т.В. Шляхи формування та розвитку самодостатніх суб’єктів муніципаль-

ного руху: європейські виміри та орієнтири/ Т.В. Іванова [та ін.] - Миколаїв: Ємельянова Т.В., 

2013. – 352 с. 

3.1.16. Іванова Т.В. Управління розвитком міста: навчальний посібник. / Т.В. Іванова [та 

ін.] - К.: Вид-во НАДУ, 2006.–389 с. 

3.1.17. Іванова Т.В. Державна політика / Іванова Т.В. [та ін.] - К. : НАДУ, 2014. – 448 с. 

3.1.18. Іванова Т.В. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу : 

навч. посібник / Іванова Т.В. [та ін.] - К. : НАДУ, 2015. – 628 с. 

3.1.19. Вакуленко В.М. Основи регіонального управління в Україні : підруч. // авт.-упоряд. 

: В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий [та ін.] - К. : НАДУ, 2012. - 576 с. 

3.1.20. Ковбасюк Ю.В. Державна політика : підруч. Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко [та 

ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с. 

 

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріа-

лів до ТЗН 

 

№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за те-

матичним планом 
Кількість 

1. Слайди, плакати 1.1-1.11 11 прим. 

2. 
Комплект завдань для проведення модуль-

ної контрольної роботи №1 
1.12 електронна версія 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

5 семестр 

Модуль №1 
Мах кіль-

кість балів 
Вид навчальної роботи Мах кількість балів 

Відповіді на практичних заняттях (5б.*8 зан.) 40 (сумарна)  

Відповіді на тестові завдання (11б.*3 зан.) 33 (сумарна)  
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Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має 

набрати не менше 45 бал. 
 

Виконання модульної контрольної роботи №1 15  

Усього за модулем №1 88  

Семестровий екзамен 12 

Усього за 5 семестр 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного 

контролю. 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах Оцінка 

за національною шка-

лою 

Відповіді на практич-

них заняттях 

Відповіді на тестові 

завдання 

Виконання модульної 

контрольної роботи 

№1 

5 10 11 13-15 Відмінно 

4 9 12-13 Добре 

3 7-8 9-11 Задовільно 

Менше 2 Менше 7 Менше 9 Незадовільно 

 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумко-

ву модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою заноситься 

до відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 

 

Модуль №1 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

79-88 Відмінно 

66-78 Добре 

53-65 Задовільно 

менше 53 Незадовільно 
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4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка у балах становить підсумкову семестрову 

модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4) 

 
Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної 
рейтингової оцінки в балах оцінкам за національною 

шкалою 

 Відповідність екзаменаційної рейтингової 
оцінки в балах оцінці за національною 

шкалою 

Оцінка в ба-
лах 

Оцінка за національною шкалою  
Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною 

шкалою 

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної  рейтингових 

оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перерахо-

вується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шка-

лою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента. 



 

Система менеджменту якості. 

Робоча навчальна програма 

навчальної дисципліни 

«Державне та регіональне управління» 

Шифр 

документу 
СМЯ НАУ РНП 

11.02.03-01-2018 

стор.     із 10 

 
4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчаль-

ної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейти-

нговій оцінці. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома. 

 

 



 

Система менеджменту якості. 

Робоча навчальна програма 

навчальної дисципліни 

«Державне та регіональне управління» 

Шифр 

документу 
СМЯ НАУ РНП 

11.02.03-01-2018 

стор.     із 10 

 
(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди переда-
но (підроз-

діл) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис отри-

мувача 
Примітки 

      

      

      

 (Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис ознайо-
мленої особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо адекват-

ності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата вне-
сення 
зміни 

Дата 
введення зміни 

Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


