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А Мета і задачі дисципліни 
 Володіння теоретичними, методологічними та практикою аналізування 

соціально-економічних процесів та явищ публічного сектору. 
Завдання: 
Визначити основні поняття та принципи соціально-економічного та 
політичного аналізу, встановити його зв’язки з іншими дисциплінами. 
оцінити значущість та місце дисципліни в управлінні публічним 
сектором економіки. 
Формування макроекономічних параметрів та їх метрології. 
Складання часових рядів та економіко-статистичні індексів. 
Аналізування міжгалузевих балансових таблиць та їх моделей. 
Аналізування якості навколишнього середовища як соціального фактору 
економічного зростання.  

B Тематика дисципліни 
ЗМ 1. Напрями та закономірності соціально-економічного розвитку 
регіонів. 
ЗМ 2. Системний аналіз у наукових дослідженнях соціально-
економічному розвитку регіонів. 
 ЗМ 3. Фактори формування регіональної економіки. 
ЗМ 4. Господарський комплекс України в ринкових умовах. 
ЗМ 5. Соціально - економічний потенціал регіонів України. 
 ЗМ 6. Економіка України як єдність регіональних соціально-
економічних систем. 
 ЗМ 7. Наукові  методи  дослідження соціально-економічного розвитку 
регіонів. 
ЗМ 8. Основні напрями соціально-економічного аналізу регіону. 
ЗМ 9.  Система національних рахунків як модель економічного обороту. 
 ЗМ 10. Сучасні методи соціально-економічного прогнозування. 
 ЗМ 11. Кращі сучасні зарубіжні практики  впровадження політичної 
аналітики в державному управлінні. 
ЗМ  12. Політична аналітика в Україні. 
ЗМ  13. Специфічні складові політичного аналізу в державному 
управлінні. 
ЗМ  14. Практичні аспекти здійснення політичного аналізу в державному 
управлінні. 
ЗМ 15. Процедури політичного прогнозування в системі державного 
управління 
 

C 
 

Стиль та методика навчання 

Організаційно-
методичні 
форми 
вивчення 

Лекційні та лабораторні заняття 



Форми 
контролю 

Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні 
завдання, залік 

D Компетентності 
Загальні Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
 
  Фахові            СК3. Здатність визначати показники сталого розвитку на 
загальнодержавному,  регіональному, місцевому та організаційному 
рівнях.   
 СК14. Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз 
проблем, постановку цілей і завдань, вибір способів й методів 
дослідження, а також оцінку його якості.  
          СК   15. Здатність   здійснювати   наукові   дослідження   в   сфері   
публічного управління та адміністрування. 

E Основні результати навчання 
            РН 7.    Уміти    використовувати    сучасні    методи    наукового    

пізнання    і здійснювати    наукові    дослідження    в    сфері    
публічного    управління    та адміністрування.             
           РН 9. Уміти визначати напрями розвитку систем на 
загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному 
рівнях. 

РН 10. Уміти  критично осмислювати проблеми та розв’язувати 
складні завдання у сфері публічного управління та адміністрування. 

РН 11. У складі робочої групи на основі принципів системного 
аналізу та комплексного підходу уміти готувати програмні документи 
щодо розвитку публічного урядування та адміністрування. 

РН 18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації 
та впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності 
органів публічного управління та організації. 
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