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8.15010010 “РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ”
Cоціально-економічна значимість проблеми розвитку
та управління регіонами в сучасних умовах, наявність у
цьому процесі значної кількості проблем, невирішених
теоретичних, правових, методичних, організаційних питань та брак досвідчених кадрів зумовили необхідність
запровадження нової спеціальності “Регіональне управління”.
Національна академія у 2008 р. отримала ліцензію
провадження освітньої діяльності за спеціальністю
“Регіональне управління” за освітньо-кваліфікаційним
рівнем “магістр”.
Провідною кафедрою за цією спеціальністю є кафедра
регіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом. (Склад викладачів кафедри див с.
16).
Предметом спеціальності є вивчення теоретичних,
методичних і практичних аспектів впливу держави, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів управління на соціально-економічний розвиток територій,
підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, поглиблення процесів децентралізації
управління тощо. Програма спеціальності адаптована до
нової нормативно-правової бази України та європейських стандартів у цій сфері.
Для опанування цієї спеціальності слухачам, зокрема,
будуть викладатися такі дисципліни:
- “Історія українського державотворення”;
- “Публічне управління”;
- “Основи права в управлінні”;
- “Політика і управління”;
- “Економіка і фінанси”;
- “Державна політика в соціогуманітарній сфері”;
- “Комунікації в публічному управлінні”;
- “Основи регіонального управління”;
- “Державна регіональна політика”;
- “Інституційне забезпечення регіонального управління”;
- “Планування регіонального розвитку”;
- “Стимулювання економічного розвитку регіону”;
- “Природні ресурси регіону як об’єкт управління”;
- “Розвиток людського потенціалу”;

- “Управління регіональною інфраструктурою”;
- “Місцеві фінанси”;
- “Інновації в регіональному управлінні”;
- “Управління якістю надання послуг”;
- “Управління змінами і контролінг в управлінській діяльності”;
- “Антикризовий менеджмент у регіональному управлінні”;
- “Маркетинг території”;
- “Проектний розвиток регіону”;
- “Публічно-приватне партнерство у наданні послуг”;
- “Управління логістичними системами”.
Вивчення цих та інших дисциплін дасть змогу випускникам, зокрема, забезпечувати: підготовку прийняття та організацію виконання управлінських рішень з питань регіонального управління, їх наукового, законодавчого, кадрового,
фінансового та інформаційного забезпечення; розробку
прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку регіонів та окремих територій; підготовку
пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо
реалізації регіональної політики; вироблення практичних
рекомендацій органам державної влади і органам місцевого
самоврядування щодо вибору варіантів перспективного
розвитку територій на засадах інноваційного розвитку з
урахуванням досвіду ЄС; володіння технологіями розвитку
громадянського суспільства, публічно-приватного партнерства; здійснювати експертно-консультативну та дорадчу діяльність, пов’язану з упровадженням демократичного врядування на регіональному і місцевому рівнях.
Провідною кафедрою щодо підготовки фахівців за цією
спеціальністю є кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування. На кафедрі проводиться підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації – докторантів, аспірантів та здобувачів.
(Склад викладачів кафедри див. с. 20).
Електронна адреса кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом: ukrmisto@academy.gov.ua.
Тел.: (044) 456-82-77.

