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Загальна інформація про дисципліну
Анотація до
дисципліни

Мета дисципліни

Компетентності,
формуванню яких
сприяє дисципліна

Результати
навчання

Обсяг дисципліни

У межах навчальної дисципліни “Глобальні тенденції розвитку суспільства і управління в умовах інформаційних
впливів та соціо-політичних трансформацій” вивчаються п’ять тем, зокрема: Явище глобалізації та її управлінський
вимір, Основні глобальні проблеми сучасності, Глобальні тенденції розвитку суспільства і управління в контексті подолання
глобальних проблем, Трансформація інституту держави в контексті глобальних інформаційних впливів і соціо-політичних
трансформацій, Глобалізація управління суспільними процесами у сучасному світі.
формування у слухачів системи знань про управлінський вимір глобалізації, її впливу на діяльність органів
управління національних держав в умовах інформаційних впливів та соціополітичних трансформацій, безпеку та
політику європейської інтеграції, вмінь та навичок використовувати ці знання у практичній діяльності.
ЗК1. Здатність до формування абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації, її узагальнення та обробки.
ЗК2. Здатність до системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
ЗК3. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проекти та автономно працювати під час їх реалізації.
СK1. Здатність усно і письмово презентувати й обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних
розробок.
СK2. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
СК3. Здатність забезпечувати належний рівень якості наукових досліджень.
СК4. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні технології, в тому числі адміністративноуправлінські, інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній, науковій та освітній
(педагогічній) діяльності
СК7. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та
адміністрування.
РН1. Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати
теоретичні й практичні проблеми з публічного управління та адміністрування.
РН 3. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності та
принципи управління для розв'язання проблем публічного управління та адміністрування.
РН5. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати пріоритетні напрями сталого розвитку на різних рівнях публічного
управління та адміністрування.
РН6. Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та адміністрування, а також
міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях публічного
управління та адміністрування.
РН7. Уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої теоретичної або
прикладної проблеми в галузі публічного управління та адміністрування, що мають загальнонаціональне або світове
значення.
Загальний обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС (90 годин). Для денної форми навчання: лекції – 16 годин, семінарські
заняття – 4 годин, самостійна робота – 70 години.

Форма
підсумкового
контролю

Екзамен

Строки
викладання
дисципліни

Дисципліна викладається на другому курсі у 4-му семестрі

Програма дисципліни
Назви тем
1.

Явище глобалізації та її управлінський вимір

2.

Основні глобальні проблеми сучасності

3.

Глобальні тенденції розвитку суспільства і управління в контексті подолання глобальних проблем

4.

Трансформація інституту держави в контексті глобальних інформаційних впливів і соціо-політичних трансформацій

5.

Глобалізація управління суспільними процесами у сучасному світі програм

Самостійна робота аспіранта
Практичне заняття 1.
Явище глобалізації та її
управлінський вимір
Практичне заняття 2.
Основні глобальні проблеми
сучасності
Практичне заняття 3.
Глобальні тенденції розвитку
суспільства і управління в контексті
подолання глобальних проблем

Практичне заняття 4
Трансформація інституту держави в
контексті глобальних інформаційних
впливів і соціо-політичних
трансформацій

Завдання:
1. Визначити основні процеси глобалізації у сучасному світі.
2. Класифікувати проблеми, які людство вирішило, та які не вирішені.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Завдання:
1. Проаналізувати основні сучасні глобальні проблеми.
2. Визначити передумови виникнення глобальних проблем.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі
Завдання:
1. Дослідити методологію вирішення глобальних проблем.
2. Визначити сучасні концепції вирішення глобальних проблем.
3. Визначити концепції глобального управління та їх зміст.
4. Запропонувати шляхи удосконалення глобального управління.
5. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Завдання:
1. Дослідити процеси трансформації сучасних політичних інститутів.
2. Вивчити особливості глобалізації у перехідних суспільствах.
3. Визначити принципи глобальної демократії.
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
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Загальна схема оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
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Оцінювання знань здобувачів третього (доктор
філософії) рівня вищої освіти здійснюється за 100бальною шкалою і становить: за поточну успішність
(участь
у семінарських заняттях,
виконання
практичних занять та контрольних робіт) – до 40 балів,
за виконання індивідуального науково-практичного
завдання – 30 балів; екзаменаційне випробування –
30 балів.

Оцінювання за складовими дисципліни
Практичне заняття 1. Явище глобалізації та її управлінський вимір
Практичне заняття 2. Основні глобальні проблеми сучасності
Практичне заняття 3. Глобальні тенденції розвитку суспільства і управління в контексті подолання глобальних проблем
Практичне заняття 4. Трансформація інституту держави в контексті глобальних інформаційних впливів і соціо-політичних
трансформацій
Практичне заняття 5. Глобалізація управління суспільними процесами у сучасному світі програм

20 балів
20 балів
20 балів
20 балів
20 балів
Усього 100 балів

Політика опанування дисципліни
Відвідування: аспірант самостійно обирає траєкторію навчання, має право не відвідувати лекції, проте участь у практичних і семінарських заняттях є
обов’язковою
Дотримання принципів академічної доброчесності: роботи виконуються аспірантом самостійно, не використовуються ідеї та ініціативи інших авторів. Однак їх
цитування повинно бути правильно оформлено (відповідно до вимог).
Умови зарахування пропущених занять: аспірант формує портфоліо, де накопичує чек-листи виконаних завдань.

