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Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 /90 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Державне регіональне управління 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і модел вання державного 

регіонального управління суб’єктів господар вання. Здатність 

застосовувати управлінські навички у сфері регіонального 

управління, процесів децентралізації.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здійсн вати діагностику і модел вання моделей регіонального 

управління в сучасних умовах децентралізації.  Обґрунтувати 

вибір варіантів управлінських рішень у всіх сферах діяльності як 

державного сектору так і приватного. Проведення оцінки ступіня 

складності завдань при плануванні діяльності та опрац ванні її 

результатів.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  ісце і роль стратегічного управління в 

загальному менеджменті організацій. Середовище господарської 

організації. Види конкурентних стратегій.  нформаційно-

аналітичне забезпечення стратегічного управління. Середовище 

господарської організації. Фінансова оцінка обраної стратегії. 

Види занять: лекції і практичні  

 етоди навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступно  аргументаціє  виставленої оцінки 

тощо. 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Державне регіональне управління» 

ґрунтується на знаннях з дисциплін: « акроекономіка», 

«Політологія», «Регіональна економіка», «Економічна теорія». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні дипломної роботи, 

проведення іншого виду наукової діяльності. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

1.Гевко О.Б., Шведа Н. . Стратегічне управління: Навчальний 

посібник. Для студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 



НТБ НАУ « енеджмент» / Гевко О.Б., Шведа Н. . – Тернопіль ФОП 

Паляниця В. А., 2016. – 152 с. 

2. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч. – метод. 

посібник для самост. вивч. дисц./ За ред.  .В. Кужельного. К.: 

КНЕУ, 2002. 198с.  

3  енеджмент: навч. посіб. / О. . Кузьмін, Н.Т.  ала, О.Г. 

 ельник, О.Р. Саніна. –  ьвів: Видавництво  ьвівської 

політехніки, 2012. – 240 с. 

4.  іщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб. 

 Електронний ресурс  / А.П.  іщенко. – 2-ге вид. – Дн-к: Вид-во 

ДУЕП, 2007. – 332 с. – Режим доступу: 

http://libfree.com/123307881- marketingstrategichne_upravlinnya 

mischenko_ap.html.  

5.  оскал к В. . Планування діяльності підприємства: навч. 

посіб. / В. .  оскал к. – К.: КНЕУ, 2005. – 384 с. 

6. Подольчак Н. . Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Н. . 

Подольчак. –  ьвів: Видавництво  ьвівської політехніки, 2012. – 

400 с. 

Локація та матеріально-
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