
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Муніципальний менеджмент. 

3. Тип: вибірковий.  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  

8. Прізвище, ініціали лектора / лекторів, науковий ступінь, посада: Швець Ф.Д., к.т.н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• використовувати сучасні методологічні підходи до формування регіональної політики та 

політики органів місцевого самоврядування; 

• організовувати заходи, що сприяють розвитку підприємництва, господарських зв’язків з 

партнерами на підставі вивчення та оцінки економічної ситуації, світового досвіду 

господарювання на принципах світової та європейської інтеграції, використовуючи методи 

статистичного та кореляційно-регресивного аналізу; 

• формулювати практичні рекомендації органам державної влади і місцевого самоврядування; 

• визначати оптимальні шляхи розвитку регіонів та населених пунктів; 

• адмініструвати (координувати) регіональні, місцеві проекти і програми, використовуючи методи 

розробки і прийняття рішень. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, Системи 

технологій та управління процесами, Мікроекономіка, Макроекономіка, Основи наукових 

досліджень, Економіка праці, Менеджмент. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Сутність муніципального управління та його специфіка. Тема 2. Теоретико-

методологічні особливості муніципального управління. Тема 3. Основи місцевого самоврядування в 

Україні. Тема 4. Повноваження органів місцевого самоврядування. Тема 5. Децентралізація влади в 

Україні: переваги та недоліки. Тема 6. Громадянське суспільство як суб’єкт муніципального 

управління. Тема 7. Владно-управлінські рішення як інструмент муніципального управління. Тема 8. 

Професійні, ділові і особистісні якості працівника органів місцевого самоврядування. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну 

політику України : монографія / Т. В. Бєльська. – Київ : ВАДНД, 2016. – 300 с. – (Серія “Відкрита 

дослідницька концепція”). 

2. Бакуменко В. Д. Державне управління / В. Д. Бакуменко, Ю. В. Ковбасюк // Енциклопедія 

державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та  ін.] ; Національна 

академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. 

3. Бєльська Т. В. Співвідношення понять “державна політика” та “державне управління” / Т. В. 

Бєльська // Державне будівництво : зб. наук. пр. – Харків : Вид -во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – № 

2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/. 

4. Крестовська Н. М. Теорія держави і права / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвеева. – Xарків : ТОВ 

«Одіссей», 2008. – 432 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
 

Завідувач кафедри                                                                   Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: Municipal management. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 7. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets F. D., candidate of 

technical sciences, associate professor. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• use modern methodological approaches to the formation of regional and local government policies; 

• Organize activities that promote entrepreneurship, business relations with partners based on the study 

and assessment of the economic situation, global experience of managing on the principles of world and 

European integration, using methods of statistical and correlation-regression analysis; 

• formulate practical recommendations for public authorities and local self-government; 

• determine the optimal ways of development of regions and settlements; 

• administer (coordinate) regional, local projects and programs using development and decision-making 

methods. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher Mathematics, Systems of 

Technology and Process Management, Microeconomics, Macroeconomics, Fundamentals of Scientific 

Research, Economics of Labor, Management. 

12. Course contents: Theme 1. The essence of municipal administration and its specificity. Theme 2. 

Theoretical and methodological features of municipal administration. Theme 3. Fundamentals of Local Self-

Government in Ukraine. Theme 4. Powers of local self-government bodies. Theme 5. Decentralization of 

power in Ukraine: advantages and disadvantages. Theme 6. Civil society as a subject of municipal 

government. Theme 7. Power management decisions as a tool of municipal governance. Theme 8. 

Professional, business and personal qualities of an employee of local self-government bodies. 

13. Recommended educational editions:  
1. Byelʹsʹka T. V. Hlobalʹne hromadyansʹke suspilʹstvo: sutnistʹ, heneza ta vplyv na derzhavnu polityku 

Ukrayiny : monohrafiya / T. V. Byelʹsʹka. – Kyyiv : VADND, 2016. – 300 s. – (Seriya “Vidkryta 

doslidnytsʹka kontseptsiya”). 

2. Bakumenko V. D. Derzhavne upravlinnya / V. D. Bakumenko, YU. V. Kovbasyuk // Entsyklopediya 

derzhavnoho upravlinnya : u 8 t. / nauk.-red. kol. : YU. V. Kovbasyuk (holova) [ta  in.] ; Natsionalʹna 

akademiya derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. – Kyyiv : NADU, 2011. 

3. Byelʹsʹka T. V. Spivvidnoshennya ponyatʹ “derzhavna polityka” ta “derzhavne upravlinnya” / T. V. 

Byelʹsʹka // Derzhavne budivnytstvo : zb. nauk. pr. – Kharkiv : Vyd -vo KharRI NADU “Mahistr”, 2016. – 

№ 2. – Rezhym dostupu : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/. 

4. Krestovsʹka N. M. Teoriya derzhavy i prava / N. M. Krestovsʹka, L. H. Matveeva. – Xarkiv : TOV 

«Odissey», 2008. – 432 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of 

scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

Head of the department                                                          L.F. Kozhushko, Ph.D., Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


