
Додаток1. МАКЕТ 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППФ5. 

2. Назва: Економіка і врядування; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5;  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:10 ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,0  

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

професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності. 

9. Результати навчання:  
• оволодіння студентами теоретичними знаннями з питань врядування та набуття практичних 

вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур публічного 

менеджментту в системі державного управління;  

• набуття знань щодо економічного розвитку територій, формування державних європейських 

стандартів врядування відповідно до вимог Європейського Союзу. 

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

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Державне управління, публічне 

адміністрування, Регіональна економіка, Основи права. Дисципліни, що вивчаються супутньо із 
зазначеною дисципліною: Економіка, Формування регіонального бюджету; 

12. Зміст курсу: Тема 1. Предмет, методологічна основа дисципліни «Економіка і врядування». 

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. Yakymchuk A. Economics and Governance : Monograph (ISBN 978-83-945923-0-1). – Warsaw : 

International Institute of Innovations «Science–Education–Development», 2017. – 228 p. 

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. 

2. Державне управління і менеджмент: Навч. посібник у таблицях і схемах / Г.С.Одінцова, 

Г.І.Мостовий, О.Ю.Амосов та ін.; За заг.ред. д-ра екон. наук, проф. Г.С.Одінцової. - Х.: ХарРІ НАДУ, 

2002. – 492 с. 

3. Державне управління: підручник / Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю.; за ред. А.Ф, 

Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 22 год. лекцій, 20 год. 

практичні, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. Методи: інтерактивні лекції, елементи 

проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів, 

розрахунок податкових надходжень на основі сучасних методик 

15. Форми та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 10 

семестру. Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, реферати. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри:                                                                          І. Л. Сазонець 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code:  PPF5; 

2. Title:  Economics and Governance; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 2nd (magister’s degree),  

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

6. Semester when the discipline is studied: 10; 

7. Number of established ECTS credits: 4,0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Alina Yakymchuk, 

dr hab., professor of  Public Administration, Documentation and Informational Activity Department 

9. Results of studies: 

• mastering the students theoretical knowledge on issues of governance and acquiring practical skills in 

applying the laws, principles, methods, technologies and procedures of public management in the system of 

public administration; 

• acquisition of knowledge on the economic development of territories, formation of state European 

standards of governance in accordance with the requirements of the European Union. 

10. Forms of organizingclasses: training classes, independent work, practical training, control measures; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: Public Government, Economics and 

Governance, Regional Economics, Fundamentals of Law. Вisciplines studied concomitantly: Economics, 

Public Management. 

12.Course contents: Theme 1. Subject, methodological basis of the discipline "Economics and 

Governance". Topic 2. Models of decentralized management: international experience. Topic 3. European 

standards of law-making process. Topic 4. Human resources management in the EU and human rights 

protection. Topic 5. European standardization experience. Topic 6. Standards of European Governance. 

Theme 7. World experience of decentralization of power. Theme 8. Forms of modern governance and 

economic development of states. Topic 9. E-Governance. Informatization of public administration. Topic 10. 

Possibilities of applying elements and concepts of new public management and public governance in 

Ukrainian cities. 

13. Recommended educational editions:  
1.Yakymchuk A. Economics and Governance : Monograph (ISBN 978-83-945923-0-1). – Warsaw : 

International Institute of Innovations «Science–Education–Development», 2017. – 228 p. 
2.Mashkarov Yu G. and others. Electronic Governance. Informatization of public administration: teaching. 

manual / Yu. G. Mashkov, O. V. Orlov, M. M. Mordvintsev, P. S. Klimushin, I. V. Kobzev. - Kh.: View of 

KRI NAPA "Master", 2011. - 264 p. 

3. Public administration and management: Teaching. manual in tables and schemes / G.S.Odintsova, 

G.I.Mostovy, O.Y.Amosov and others; For zag.red. Dr. Econ. Sciences, prof. G.S. Odintsova. –  Kh. KRI 

NAPA, 2002. –  492 p. 

4. Public administration: a text book / Melnyk A. F., Obolensky O.Y., Vasina A.Y.; for ed. A. F. Melnyk. –  

K .: Knowledge, 2009. –  582 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: Training classes 22 hours, 

independent work 78 hours, practical training 20 hours. Total  – 120 hours. Methods of teaching: interactive 

lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business and role games, implementing 

case method, individual tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: Final control: test at the end of the 10th semester. Current control 

(100 points). 

16. Language of teaching: ukrainian. 

 

 

Завідувач кафедри                                                                    І. Л. Сазонець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


