
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП 17 
2. Назва: Публічне управління в житлово-комунальній сфері; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський),ОП Публічне управління та адміністрування 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:  5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Антонова С.Є., к.е.н., 

доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

* використовувати теоретичні знання в процесі розробки та реалізації основних 

управлінських рішень в житлово-комунальному господарстві; проводити соціально-

економічний аналіз стану ЖКГ; приймати рішення щодо подальшого реформування та 

фінансування галузей. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  організація діяльності 

ОСББ, інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___ 

12. Зміст курсу: Житлово-комунальне господарство як об’єкт публічного управління. 

Законодавче регулювання в сфері публічного управління житлово-комунальним 

господарством. Управління житлово-комунальним господарством. Зарубіжний досвід 

публічного управління в житлово-комунальній сфері. Економіка житлово-комунального 

господарства.  Тарифно-цінова політика в сфері жилого-комунального господарства. Форми 

фінансування розвитку житлово-комунальної сфери. Інформаційне забезпечення розвитку 

житлово-комунального господарства.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Данилишин Б.М.,  Хвесик М.А., Корецький М.Х. Механізми розвитку житлово-

комунального господарства: системи управління, ціноутворення, підготовки кадрів: 

Монографія. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008.  351 с. 

2. Драган І.О. Модернізація житлово-комунального господарства в Україні: теорія, 

методологія, практика державного управління. Донецьк : ЮГО-Восток, 2010.  401 с. 

3. Лисов І.В. Державна житлова політика України та її регіонів. Донецьк : ЮГО-Восток, 

2012.  400 с. 

4. Манцевич Ю.М. Житло: проблеми та перспективи.  К.: Знання, 2008.  338 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

26 год. лекцій, 26 год. Практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: екзамен в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): розробка мультимедійних презентацій, робота в групах над 

індивідуальним завданням. 

         16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри  

д.е.н., професор                                                                                 І.Л. Сазонець             

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PP 17 

2. Title: Public administration in the housing and communal sphere; 

3. Type: required; 

4. Level of higher education: I (bachelor's), OP Public administration and administration 

5. Year of study when the discipline is offered: 3; 

6. Semester, when the discipline is studied 5; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Antonova SE, Ph.D., 

associate professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 

to use theoretical knowledge in the process of development and implementation of basic managerial 

decisions in the housing and communal services; conduct socio-economic analysis of housing and 

communal services; to decide on further reform and financing of the branches. 

10. Forms of organizing classes: : training classes independent work practical training control measures  

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: organization of condominiums, information 

and analytical activities in public administration. 

12.Course contents: (list of topics): Housing and communal services as an object of public administration. 

Legislative regulation in the field of public management of housing and communal services. Management of 

housing and communal services. Foreign experience of public administration in the housing and communal 

sphere. Economics of housing and communal services. Tariff and price policy in the field of housing and 

communal services. Forms of financing the development of housing and communal services. Information 

support for the development of housing and communal services. 

13. Recommended educational editions:  

1. Danylyshyn B.M. Mechanisms of housing and communal services development: management 

systems, pricing, training: Monograph / B.M. Danylyshyn, MA Khvesik, M.H. Koretsky and others 

- Donetsk: South-East Ltd., Ltd., 2008. - 351 p. 

2. Dragan I.O. Modernization of Housing and Communal Services in Ukraine: Theory, 

Methodology, Practice of Public Administration / IO Dragan -Donetsk: South-East, 2010. - 401 p. 

3. Lisov IV State housing policy of Ukraine and its regions / IV Fox - Donetsk: South-East, 2012. - 

400 s. 

4. Mantsevich Yu.M. Housing: Problems and Prospects / Yu.M. Mantsevich - K .: Knowledge, 

20048. - 338 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

26 hours lectures, 26 hours Practical classes, 98 hours independent work. Total - 150 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business 

and role games, use of mul using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale 

Final control: test at the end of the 5 semester. 

Current control (100 points): development of multimedia presentations, work in groups over 

individual tasks. 

16. Languageofteaching: Ukrainian. 

 

Head of Department 

Doctor of Economics, Professor                                                                    I.L. Sazonets 
 


