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 Силабус комплексної курсової роботи з навчальних дисциплін 

«УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В 

РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ» ТА 

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНАЛЬНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна самостійного вибору вищого навчального закладу 

(обов`язкова) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/години 

2кредити / 60 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Система теоретичних знань з концептуальних засад та нормативно-правового 

забезпечення управління та адміністрування регіональних економічних системз 

врахуванням економічної безпеки в сучасних кризових умовах господарювання; 

управління місцевими бюджетами як основи фінансової бази місцевих органів 

влади, а саме формування дохідної частини і системи видатків місцевих 

бюджетів;  реформування міжбюджетних відносин в Україні; організації 

бюджетного процесу на місцевому рівні; місцевих інституцій й механізмів їх 

дії; світового досвіду організації місцевих фінансів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Поглиблене осмислення професійної проблематики, комплексне опанування 

матеріалу і методів самостійного дослідження, послідовного викладання, а 

також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних 

завдань щодо реформування публічного управління.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Студенти будуть знати термінологію, історію розвитку та сучасний стан 

наукових знань з засад публічної політики, фінансів, технологій 

прийняття управлінських рішень та основ управління ресурсами. Вміти 
здійснювати публічне управління ефективно застосовуючи провідні технології 

та методи організаційного, інноваційного, фінансового, ризик-, тайм-, 

кадрового, проектного менеджменту та вміти управляти проектами і 

програмами, що реалізуються в сфері публічного управління та 

адміністрування, ураховуючи глобальні виклики, геополітичні процеси, 

пріоритети розвитку громадянського суспільства, стратегії реалізації державної 

політики, специфіку регіонального та місцевого самоврядування.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють організовувати різні форми власності та 

здійснювати діяльності органів публічного управління; здійснювати 

організаційне проектування, визначати потреби та забезпечувати 

збалансованість ресурсів публічної організації на основі нормативно-правового 

підґрунтя; розробляти науково обґрунтовані рекомендацій щодо вдосконалення 

процедур публічного управління та адміністрування, управління установами та 

організаціями, впровадження та використання  системи управління якістю; 

визначати показники сталого економічного та соціального розвитку на 

загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях; 

визначення напрямів розвитку території, громади, галузі, підприємства, інших 

об’єктів управління з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки 

України. 

Навчальна логістика 1. Вибір і затвердження теми комплексної курсової роботи. 

2. Розробка завдання на комплексну курсову роботу, складання календарного 

плану виконання.  



3. Складання попереднього плану комплексної курсової роботи. 

4. Добір літературних джерел і фактичного матеріалу. 

5. Консультація з науковим керівником і уточнення / затвердження плану 

комплексної курсової роботи. 

6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення 

науковому керівникові. 

7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, оформлення 

комплексної курсової роботи. 

8. Подання роботи на кафедру для реєстрації та рецензування. 

9. Підготовка тексту доповіді, наочних матеріалів для захисту. 

10. Захист комплексної курсової роботи. 

Види занять:  практичні 

Методи навчання:практичні консультації 

Форми навчання:очна, заочна 

Пререквізити Управління адміністративними процесами врегіональних економічних 

системах. Економічна безпека регіональних економічних систем. 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Економічна безпека: підручник з грифом МОНУ / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. 

наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. – К. : УБС 

НБУ, 2015. – 467 с. 

2. Місцеві фінанси : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. 

Жихор,  д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко. – К.: УБС НБУ, 2015.–  579 с. 

3. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у двух частинах] – Ч. 1: 

Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи 

України / за редакцією д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, 

проф. О.В. Димченко. – Київ: Видавничій дім «Кондор», 2017. –1024с.;  

4. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у двух частинах] – Ч. 2: 

Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний 

аналіз в умовах ринкової економіки / за редакцією доктора економічних наук, 

професора О.Б. Жихор. – Київ: Видавничій дім «Кондор», 2018. – 440с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційний залік 

Кафедра Публічного управління та підприємництва (601) 

Факультет Програмної інженерії та бізнесу (№6) 

Викладач(і) ПІБ: КОВАЛЬЧУК ВЕРОНІКА ГЕННАДІЇВНА 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор економічних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: (057) 788-46-01 

E-mail: covveron@ukr.net 

Робоче місце: 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 

 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 


