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ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні та супутні
навчальні дисципліни:
Місце у структурно-логічній схемі:
Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

Дисципліна професійної та практичної
підготовки
К-39
6
3,5 кредитів / 105 годин
Іспит
к.т.н. Клименко Ю.М.
«Проектний менеджмент», «Інвестиційний
менеджмент», «Управління інноваціями»,
«Управління командами»
К-39 Державне та регіональне управління
викладається на третьому році навчання у
бакалавраті
лекції, практичні заняття, самостійна робота
поточний контроль – 60 балів
підсумковий контроль – 40 балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи теорії державного управління; державна влада, державне управління, роль
різних гілок влади у процесі державного управління; інститут Президента України;
законодавча влада в системі державного управління; система органів виконавчої влади в
Україні; державне управління на регіональному рівні; місцеве самоврядування та його
роль у державному управлінні; формування та організація роботи представницьких та
виконавчих органів місцевого самоврядування; менеджмент органу державної влади;
державне управління у сферах суспільного розвитку; державна служба в Україні; протидія
корупції; ефективність державного управління, відносини органів публічної влади в
системі управління, електронне урядування; розвиток системи державного та
регіонального управління.
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій
лідерства (ПРН-1)
Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження економічних явищ, процесів, об҆єктів, систем (ПРН-2).
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників
для обґрунтування управлінських рішень (ПРН-4)
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності
організації (ПРН-6)
Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи (ПРН-7)

ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ
Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні та супутні
навчальні дисципліни:
Місце у структурно-логічній схемі:
Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

Дисципліна професійної та практичної
підготовки
К-39
6
3,5 кредитів / 105 годин
Іспит
к.е.н. Ступіна А.О.
«Менеджмент»
К-39 Теорії управління викладається на
третьому році навчання у бакалавраті
лекції, практичні заняття, самостійна робота
поточний контроль – 60 балів
підсумковий контроль – 40 балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Управління як самостійна галузь наукового знання. Передумови становлення школи
наукового управління. Дослідження адміністративної школи: теорія адміністрування.
Дослідження школи людських відносин. Змістовні теорії мотивації. Теорія когнітивного
та рефлексивного управління. Кібернетичний підхід. Процесна теорія управління.
Загальна теорія систем. Ситуаційний підхід до управління.
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій
лідерства (ПРН-1)
Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження економічних явищ, процесів, об҆єктів, систем (ПРН-2).
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників
для обґрунтування управлінських рішень (ПРН-4)
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності
організації (ПРН-6)
Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи (ПРН-7)

