
Навчальна дисципліна: ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ 

 
Статус: нормативний  
Курс:  2 
Семестр: 4 
Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Регіональна економіка», «Менеджмент». 
 
Опис дисципліни 
Мета: формування сучасного економічного мислення, засвоєння 

теоретичних знань щодо: змісту етапів еволюції теорії і практики державного 
регулювання економіки; сутності державного управління, його принципів, 
методів та основних елементів (суб’єктів, об’єктів, функцій); механізму й 
основних аспектів регіональної політики держави; особливостей державного 
регулювання економіки в трансформаційний період та досвіду державного 
регулювання економіки у промислово розвинутих країнах. 

Завдання: вивчення теоретико-методологічних основ формування 
загальнодержавної та регіональної політики; теорії і практики державної 
регіональної економічної політики; сучасних напрямків, форм та масштабів 
взаємодії державного та регіонального управління тощо. 

Предмет: системи типових заходів законодавчого, виконавчого та 
контролюючого характеру, що здійснюються правовими державними 
структурами і громадськими організаціями з метою стабілізації і пристосування 
існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються. 

Змістовні модулі: 
Модуль 1. Теоретико-методологічні засади державного та 

регіонального управління 
Модуль 2. Конституційні основи формування структур 

державного управління на регіональному та світовому рівнях 
 
Форми та методи навчання: лекції, ситуації, case-study, розрахунково-

аналітичні завдання, тренінги, рольові ігри, реферування, тестування. 
 
Форми організації контролю знань, система оцінювання: 
Іспит – 4 семестр. 
Підсумкова оцінка: 60% – модульний контроль, 40% – екзаменаційна 

робота у письмовій формі (3 години на академічну групу). Оцінювання 
відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS. Критерії оцінки 
знань наведені в робочій програмі. 

 
Навчально-методичне забезпечення: НМКД – робоча програма, тексти 

лекцій, плани практичних занять, пакет розрахунково-аналітичних завдань, 
кейси, тести, ситуації. В наявності електронний варіант. 

 
Мова викладання: українська, російська. 



 
Список рекомендованої літератури: 
Основна 

1. Євтушенко В. А.,  Євтушенко Г. В. Державне та регіональне управління: 
навч. посібник. – Х.: ХНУ, 2012. – 215 с.  

2. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / [С. І. Архієреєв, О. О. 
Демьохіна, В. А. Євтушенко, Д. А. Козуб, В. І. Удодова, Т. В. Рябова, Л. І. 
Шана, Н. В. Шибаєва, К. Шимпф]; за ред. Архієреєва С. І., Решетняк Н. Б. 
– Харків: НТУ «ХПИ», 2004. – 190 с. 

3. Мельник А. Ф. Державне управління: Навч. посіб. / [за ред. А. Ф. 
Мельник]. – К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с. 
 

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

адміністративне право / В.Б. Авер'янов. – К. : Юстиніан, 2007. – 288 с. 
5. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та 

практики / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с. 
6. Морозова Т. Г. Государственное регулирование экономики / Т. Г. 

Морозова. – К. : Основи, 2005. – 255с. 
 

 


