
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ВВ 3; 

2. Назва: Економіка і врядування: орієнтація на ЄС; 

3. Тип: за вибором; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-6; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-11; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Якимчук А.Ю., д.е.н., 

професор; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен:  

• знати принципи публічного адміністрування у країнах Європейського Союзу, процес врядування 

розвинених держав світу; основні показники регулювання розвитку економіки держав ЄС; кращий 

закордонний досвід врядування; визначення економічного змісту та значення врядування; вивчення порядку 

контролю за дотриманням європейських стандартів у сфері врядування, норм і директив ЄС.  

• вміти застосовувати принципи врядування ЄС задля імплементації в Україні; аналізувати показники 

стану та розвитку економічної системи; володіти методикою оцінки нормативних показників економіки 

розвинутих держав світу. 

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

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Менеджмент в публічних 

організаціях», «Управління проєктами в публічній сфері», «Соціальна відповідальність»; 

«Формування публічного бюджету», «Методологія наукових досліджень», «Публічне 

адміністрування». 

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Предмет, об’єкт вивчення дисципліни «Економіка і врядування: орієнтація на ЄС» та значення 

в сучасних умовах підготовки магістрів.  

Тема 2. Моделі децентралізованого управління: міжнародний досвід.  

Тема 3. Європейські стандарти правотворчого процесу.  

Тема 4. Менеджмент людських ресурсів у ЄС та захист прав людини. 

Тема 5. Європейський досвід стандартизації. 

Тема 6. Стандарти європейського врядування.  

Тема 7. Світовий досвід децентралізації влади. 

Тема 8. Форми сучасного врядування та економічного розвитку держав. 

Тема 9. Електронне врядування. Інформатизація публічного управління.  

Тема 10. Можливості застосування елементів і концепцій new public management і  public governance в 

містах України.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Колодій А. Ф., Буник М. З., Петровський П. М. та ін. Демократичне урядування і публічне адміністрування: 

проблеми вимірювання й аудиту. Науково-методичний посібник. – Київ: НАДУ, 2011. – 56 с. 

2. Машкаров Ю. Г. та ін. Електронне врядування: інформатизація державного управління : навч. посіб. / Ю. Г. 

Машкаров. О. В. Орлов. М. В. Мордвинцев, П. С. Клімушин, І. В. Кобзев. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 

264 с. 

3. Гордієнко Л. Ю. Публічне врядування: навчальний посібник / Л. Ю. Гордієнко, С. В. Лукашев. – Х. : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2015. – 388 с. 

4. Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. Управління розвитком регіону: Навчальний 

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 328 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
4 год. лекцій, 6 год. практичних занять, 88 год. самостійної роботи. Разом – 108 год.  

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

ділових ігор, кейс-методів, використання мультимедійних засобів, розрахунок бюджетних 

показників. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці  семестру. 

  Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри 

д.держ.упр., доцент                                                                   Л. Х. Тихончук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: VV 3; 

2. Title: Economics and governance: orientation on EU; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: I (bachelor), ІІ (master's); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2-6; 

6. Semester when the discipline is studied: 3-11; 

7. Number of established ECTS credits: 3,0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Yakymchuk  A.Y., Doctor of 

Economic Sciences, Professor; 

9. Results of studies: after studying the discipline student must: 
• know the principles of public administration in the Countries of the European Union, the process of governance of 

developed countries of the world; main indicators of regulation of the economy of the EU states; best foreign 

governance experience; determination of economic content and value of governance; the procedure for controlling 

compliance with European standards in the field of governance, norms and directives of the EU.  

• be able to apply EU governance principles for implementation in Ukraine; analyze the indicators of the state and 

development of the economic system; to have a methodology for assessing the normative indicators of the economy of 

developed countries of the world. 

10. Forms of organizing classes: training sessions, practical training, independent work, control activities; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Management in public organizations", 

"Project management in the public sphere", "Social responsibility"; "Formation of public budget", 

"Methodology of scientific research", "Public administration". 

12. Course contents:  
Theme 1: Subject, object of study of discipline "Economics and governance: orientation to the EU" and 

importance in modern conditions of master's training.  

Theme 2: Models of decentralized management: international experience.  

Theme 3. European standards of the lawmaking process.  

Theme 4. Management of human resources in the EU and protection of human rights. 

Theme 5. European experience of standardization. 

Theme 6: Standards of European governance.  

Theme 7. World experience of decentralization of power. 

Theme 8. Forms of modern governance and economic development of states. 

Theme 9. Electronic governance. Informatization of public administration.  

Theme 10. Possibilities of application of elements and concepts of new public management and public 

governance in the cities of Ukraine.  

13. Recommended educational editions:  
1. Колодій А. Ф., Буник М. З., Петровський П. М. та ін. Демократичне урядування і публічне адміністрування: 

проблеми вимірювання й аудиту. Науково-методичний посібник. – Київ: НАДУ, 2011. – 56 с. 

2. Машкаров Ю. Г. та ін. Електронне врядування: інформатизація державного управління : навч. посіб. / Ю. Г. 

Машкаров. О. В. Орлов. М. В. Мордвинцев, П. С. Клімушин, І. В. Кобзев. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 

264 с. 

3. Гордієнко Л. Ю. Публічне врядування: навчальний посібник / Л. Ю. Гордієнко, С. В. Лукашев. – Х. : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2015. – 388 с. 

4. Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. Управління розвитком регіону: Навчальний 

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 328 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
4 hours lectures, 6 hours practical classes, 88 hours independent work. Together - 108 hours. 

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

games, case studies, use of multimedia, calculation of budget indicators. 

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

Final control: сredit in the end of the semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department, 

Doctor of Public Administration L. H. Tykhonchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


