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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» 

 

 

Ступінь освіти Бакалавр 

Освітня програма Політологія 

Тривалість 

викладання  4-й семестр 

Заняття:   

Лекції 2 години на тиждень 

Практичні заняття 
2 години на тиждень (7 чв.) 

3 години на тиждень (8 чв.) 

Мова викладання українська 

 

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»: https://do.nmu.org.ua/  
 

Кафедра, що викладає:   кафедра прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

Інформація про викладача:  

 

Болдуєв Михайло Валентинович  

Посада: Професор кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

Вчене звання: професор 

Вчений ступінь: доктор наук з державного управління 

Персональна сторінка:  

https://pe.nmu.org.ua/ua/pro-

kafedru/vikladachi/bolduev/index.php  

E-mail: bolduiev.m.v@nmu.one  

 

1. Анотація до курсу 

У курсі «Державне управління» розглянуто цілеспрямований організаційний та 

регулюючий вплив держави на стан і розвиток суспільних процесів, свідомість, 

поведінку та діяльність особи і громадянина з метою досягнення цілей та реалізації 

функцій держави, відображених у Конституції та законодавчих актах, шляхом 

запровадження державної політики, виробленої політичною системою та законодавчо 

закріпленої, через діяльність органів державної влади, наділених необхідною 

компетенцією, а також дає оцінку процесам формування, організації, функціонування, 

результативності та ефективності державного управління економічними та 

соціальними процесами в суспільстві. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – формування у студентів спеціальних знань про основні принципи, 

закономірності формування і реалізації владних функцій суб'єктів політичної 

діяльності, у першу чергу держави, розкриття методології, методики та організаційних 

https://do.nmu.org.ua/
https://pe.nmu.org.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi/bolduev/index.php
https://pe.nmu.org.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi/bolduev/index.php
mailto:bolduiev.m.v@nmu.one
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основ державного управління. 

Завдання курсу: 

 розкриття сутності, мети і завдань державного та регіонального управління; 

 розкриття теоретичних основ формування та реалізації державної політики; 

 вивчення особливостей державної політики у різних сферах суспільного 

розвитку; 

 розглядання ролі різних гілок влади у державному та регіональному 

управлінні; 

 розкриття ролі місцевого самоврядування; 

 урозуміння особливостей менеджменту органу державної влади; 

 вивчення взаємодії органів публічної влади в системі державного та 

регіонального управління; 

 вивчення світового досвіду державного та регіонального управління. 

 

3. Результати навчання. 

 Аналізувати і робити висновки щодо владно-політичних відносин політичних 

акторів, інститутів через застосовування політологічних понять, теорій та 

методів  

 Надавати професійну оцінку особливостей реалізації влади у різних політичних 

системах;  

 Аналізувати процес постановки цілей та прийняття рішень у державному 

управлінні 

 Знати конституційні права та обов’язки суб’єктів державного управління на 

всіх рівнях 

 Моделювати процес управління у державних органах та презентувати 

результати досліджень широкій аудиторії 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1. Державне управління як суспільне явище 

2. Цілі та структура державного управління 

3. Державна влада та управління 

4. Організаційна структура державного управління 

5. Управлінська діяльність і управлінські рішення 

6. Контроль і ефективність у державному управлінні 

7. Суб’єкти державного управління України: Верховна Рада та Президент 

8. Система органів виконавчої влади України 

9. Місцеві державні адміністрації (МДА) 

10. Місцеве самоврядування та його роль у державному управлінні 

11. Менеджмент державного органу 

12. Стратегічне та ситуаційне управління 

13. Зв’язки з громадськістю 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
1. Поняття та зміст державного управління 

2. Управлінський процес 

3. Суб’єкти державного управління 
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4. Система державної влади в Україні 

5. Критерії ефективності державного управління 

6. Управлінський менеджмент в системі влади 

7. Проблеми зворотного зв’язку влади і суспільства 

 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365 

для доступу на сайт дистанційної освіти https://do.nmu.org.ua/.  

 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів у 

кожному з двох модулів. 

Поточна успішність з дисципліни в цілому за семестр складається з успішності 

за дві чверті, кожна з яких оцінюється максимально у 100 балів.  

Оцінка за кожну чверть складається з оцінок за практичні заняття (2 по 70 балів) 

та контрольну роботу (1-а і 2-а чверть). У другий чверті додається оцінка за 

індивідуальну контрольну роботу (реферат). 

Максимально за поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 

балів (середньозважена оцінка за два модулі). 

Підсумкове 

оцінювання (якщо 

здобувач вищої 

освіти набрав менше 

60 балів та/або прагне 

поліпшити оцінку) 

Екзамен відбувається у формі тестування з використанням 

дистанційної платформи https://do.nmu.org.ua/. Білети для 

підсумкового контроля включають тестові запитання. 

Правильна відповідь на всі запитання тестової частини  

оцінюється у 100 балів є максимальною кількість балів за 

екзамен. 

 

Індивідуальні 

завдання 

Включають підготовку реферату на завчасно обрану тему. 

Підготовка реферату є обов’язковою складовою екзамену і 

оцінюється у 10 балів  

Поточний контроль Охоплює матеріали лекційного та практичного курсу. 

Містить тести. Максимально оцінюються: контрольна 

робота №1 – 30 балів; контрольна робота №2 – 20 балів. 

 

6.3. Критерії оцінювання елементів поточного та підсумкового контролю: 

https://do.nmu.org.ua/
https://do.nmu.org.ua/
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Поточний контроль (тестові завдання) оцінюється: 

 1 бал за правильну відповідь; 

 0 балів за неправильну відповідь 

Критерії оцінювання індивідуального завдання включають: 

 захист роботи (включає відповідь на контрольні запитання);  

 правильне оформлення звіту та своєчасне його подання – 10 балів; 

 несвоєчасне, не правильне оформлення – 8 балів; 

 погане володіння матеріалом, поданим у рефераті – 5 балів;  

 неволодіння матеріалом, поданим у рефераті – 2 бали. 

 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/ 

System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.   

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту і бути 

зареєстровані на дистанційний курс «Державне управління» 

(https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2584). 

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є робота 

з дистанційним курсом «Державне управління» 

(https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2584). 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту або на форум  дистанційного курсу.  

  

 

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2584
https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2584
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7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два 

тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо здобувач 

вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою 

дистанційної платформи.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.6. Бонуси 
Здобувачі вищої освіти можуть додатково отримати до 10 балів за виконання 

додаткової самостійної роботи за курсом, наприклад виконання індивідуальних 

завдань за додатковою темою – завдання пропонуються викладачем, підготовка 

доповіді і участь у студентських наукових конференціях за темою курсу,  підготовка 

методичних матеріалів і презентацій. 

 

7.7. Участь в анкетуванні  
Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освітим буде 

запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 365), які 

буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення анкет є 

важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно покращення 

змісту навчальної дисципліни «Державне управління».  

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

Основні 

1. Конституція України та Закони України: Про статус народного депутата 

України; Про Регламент Верховної Ради України; Про комітети Верховної Ради 

України; Про державну службу; Про місцеві державні адміністрації; Про місцеве 

самоврядування в Україні; Про центральні органи виконавчої влади; Про 

Антимонопольний комітет України; ПОЛОЖЕННЯ про Офіс Президента України // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws. 

2. Державне управління (Основи теорії державного управління): навчальний 

посібник у трьох частинах / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ 

ім. Петра Могили, 2013-2014.  

3. Державне управління і менеджмент: Навч. посібник у таблицях і схемах. заг. 

ред. Г.С. Одінцової. Х.: ХарРІ УАДУ, 2002. 492 с.  

4. Державне управління: курс лекцій за заг. ред. Д.І. Дзвінчука : Місто Нв, 2012. 

616 с.  

5. Державне управління: підручник за ред. А.Ф.Мельник К.: Знання, 2009. 582 с. 

6. Державне управління: підручник у 2 т. / Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю.П. 

Сурмін та ін. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012-2013.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws
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9. Дудкіна О.П. Регіональне управління: навч. Посібник. Тернопіль: Вид-во 

"Астон". 2013. 202 с.  

10. Енциклопедичний словник з державного управління. ред.. Ю.В. Ковбасюка, 

В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна.К.: НАДУ, 2010. 820с.,  

11. Жук М.В. Регіональна економіка : Підручник. / К.: ВЦ "Академія", 2018. 

416 с.  
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