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Статус дисципліни Вибіркова компонента професійної підготовки ОПП 

Мова викладання  українська 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; 

доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; 

поточна модульна робота  

Підсумковий контроль: залік 

Мета та завдання 

навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: 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 основ державного управління. 
Предмет навчальної дисципліни: форми і методи впливу на 

виробничу, соціальну та духовну сфери життєдіяльності 

людей, пов’язаних між собою спільними політичною та 

економічною системами. 

Завданням дисципліни є розкриття: сутності, мети і завдань 

державного та регіонального управління; теоретичних основ 

формування та реалізації державної політики; особливостей 

державної політики у різних сферах суспільного розвитку; ролі 
різних гілок влади у державному та регіональному управлінні; 

особливостей менеджменту органу державної влади; взаємодії 

органів публічної влади центральних та регіональних органів 
управління; світового досвіду державного та регіонального 

управління. 

Інтегральна 

компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні 

(фахові компетенції) 

Інтегральна компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи 

та страхування в ході професійної діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає застосування окремих 



методів і положень фінансової науки та характеризується 

невизначеністю умов і необхідністю врахування 

комплексу вимог здійснення професійної та навчальної 

діяльності. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 02 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 06 Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК 08 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 10 Здатність працювати у команді. 

ЗК 12 Здатність працювати автономно. 

ЗК 14 Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя 

Фахові компетентності спеціальності (СК): 

СК 03 Здатність до діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова 

системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 

СК 04 Здатність застосовувати економіко-математичні 

методи та моделі для вирішення фінансових задач. 

СК 05 Здатність застосовувати знання законодавства у 

сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку. 

СК 09 Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

СК 11 Здатність підтримувати належний рівень знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку. 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати 

навчання 

ПР04 Знати механізм функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР05 Володіти методичним інструментарієм діагностики 

стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. 

бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування). 

ПР07 Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання діяльності в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР14 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також особливостей поведінки їх 



суб’єктів. 

ПР16 Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР18 Демонструвати базові навички креативного та 

критичного мислення у дослідженнях та професійному 

спілкуванні. 

ПР19 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань. 

ПР20 Виконувати функціональні обов’язки в групі, 

пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. 

Зміст дисципліни  Змістовий модуль 1 – Теоретико-методологічні засади 

державного та регіонального управління 

Тема 1. Державне управління як суспільне явище 

Тема 2. Цілі, функціональна та організаційна структура 
державного управління  

Тема 3. Сутність і зміст управлінської діяльності  

Тема 4. Моделі державного управління: світовий досвід 
Тема 5. Система органів державної влади в Україні: 

конституційні основи їх функціонування, роль в Україні 

Змістовий модуль 2 – Органи державної влади і 

регіонального управління та сфери і важелі їх діяльності  
Тема 6. Центральні органи виконавчої влади в Україні 

Тема 7. Регіональні органи державного управління  

Тема 8. Місцеве самоврядування та його особлива роль у 
державному управлінні  

Тема 9. Відносини органів державної влади в системі 

управління 

Тема 10. Державне управління економікою 

Оцінювання результатів 

навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, отриманих 

під час поточного та підсумкового контролю. 

Оцінювання здійснюється за національною шкалою 

(відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та за шкалою 

ЄКТС, де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 



 


