Назва дисципліни
Державне управління економічними процесами
Перший (освітньо-професійний) рівень
Рівень вищої освіти
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Назва спеціальності
Соціально-економічний розвиток регіону та суспільні комунікації
Назва спеціалізації
денна / заочна
Форма навчання
Кафедра, що забезпечує Економічних систем і управління інноваційним розвитком
2
4
Задорожнюк Н.О.
Курс
Семестр
Викладач
А
Мета і задачі дисципліни
Метою дисципліни є формування знань про основні принципи,
закономірності формування і реалізації владних функцій суб'єктів
політичної діяльності, розкриття методології, методики та
організаційних основ державного управління.
Задачі дисципліни: розкриття сутності, мети і завдань державного та
регіонального управління; вивчення теоретичних основ формування та
реалізації державної політики; дослідження особливостей державної
політики у різних сферах суспільного розвитку; визначення ролі різних
гілок влади у державному та регіональному управлінні; виявлення
особливостей менеджменту органу державної влади; аналіз взаємодії
органів публічної влади центральних та регіональних органів
управління; вивчення світового досвіду державного та регіонального
управління.
В
Тематика дисципліни
1. Теоретико-методологічні засади державного управління.
2. Теоретико-методологічні засади регіонального управління.
3. Конституційні засади побудови структур державного управління в
україні.
4. Регіональні органи державного управління та їх роль у державному
управлінні.
5. Менеджмент органів державної влади.
6. Взаємодія органів публічної влади центральних та регіональних
органів управління.
С
Стиль та методика навчання
ОрганізаційноЛекційні та практичні заняття
методичні форми
вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
Форми
завдання, залік
контролю
D
Компетентності
ЗК2. Здатність до абстрактного та системного мислення, в т.ч. з
Загальні
використанням сучасних методів пізнання.
СК7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи та
Спеціальні
структури міжнародних економічних відносин, та їх впливу на
(фахові,
структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики
предметні)
держав.
СК10. Розуміння міжнародних інтеграційних процесів та місця в них
України з урахуванням національних інтересів України на міжнародній
арені.
СК12. Розуміння характеристик розвитку країн та регіонів,
особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них
окремих держав.
СК17. Розуміння специфіки функціонування реального сектору
економіки регіону. Здатність аналізувати та прогнозувати його
розвиток в мінливих ринкових умовах.

Е

Основні результати навчання
РН2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій
окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та
локальному рівнях; механізми міжнародних, суспільних та
міжрегіональних комунікацій.
РН6. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну фахову область на
практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних
ситуацій. Знати та використовувати фахову термінологію, пояснювати
базові концепції міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій.
РН8. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації
про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших
держав. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні
технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.
РН10. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення
проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

