
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ПРИЙНЯТТЯ 
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ 

 
          Мета курсу — вивчення основних принципів ефективного державного 
управління й прийняття зовнішньополітичних рішень 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими 
дисциплінами як державне управління, державне управління в економічній 
сфері, зовнішня політика і дипломатія, політологія, основи світової політики, 
теорія міжнародних відносин тощо. 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до визначення і використання оптимальних 
методів державного управління, зокрема у галузі прийняття 
зовнішньополітичних рішень.  
         Програмні результати навчання: 
знати: основні стратегії державного управління, зокрема розвитком економіки 
та суспільно-політичної галузі, принципи оцінювання стану соціально-
економічного розвитку країни, методи прийняття зовнішньополітичних рішень. 
уміти: вільно користуватися понятійним апаратом дисципліни для пояснення 
закономірностей державного управління, сучасних тенденцій в економічному 
житті країни та взаємозв’язку між економічними, соціальними та політичними 
процесами, принципів формування зовнішньої політики; 
володіти: навичками оцінювання ефективного державного управління, 
формулювання пропозиції щодо розроблення програм соціально-економічного 
розвитку, налагодження партнерських відносин з суб’єктами міжнародних 
відносин на підставі прийняття зовнішньополітичних рішень.  
          Зміст навчальної дисципліни: 
СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Держава як суб'єкт управління 
суспільними процесами.  Сутність, зміст та специфіка державного управління. 
Системні характеристики державного управління. Рівні державного управління, 
загальнодержавне управління, управління на регіональному та місцевому рівнях. 
Видові групи об'єктів державного управління та їх властивості. Принципи 
державного управління, механізми їх прояву і використання. Сучасні концепції 
державного управління та публічного адміністрування. 
ЗМІСТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Сутність управлінської діяльності. 
Інформаційний зміст управлінської діяльності. Теоретичні і концептуальні 
підходи до управлінської діяльності. Форми управлінської діяльності: 
організаційні, правові, організаційно-правові. Соціально-політичні, економічні, 
адміністративні методи управлінської діяльності. Управлінські технології. 
Складові і характеристики управлінської технології. Види управлінських 
технологій.   
ПРИЙНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ Сутність 
зовнішньополітичних рішень. Типологія рішень за критеріями: суб’єкту, сфери, 
складності, форми прийняття та впровадження. Національні та міжнародні 
зовнішньополітичні рішення. Механізми прийняття рішень в міжнародних 
організаціях та корпораціях. Відмова від прийняття рішення. Процес оптимізації 
рішень у сфері зовнішньої політики. Критерії оптимального рішення. 
Особливості впровадження рішень у зовнішній політиці держави. 



Обов'язки учасників проекту. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг 105 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 65 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 
 


