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Час і місце консультування  
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Контактна інформація  
+380672317697, okiliev@gmail.com , o.kiliievych@ukma.edu.ua 
Викладач, який веде групові заняття 

Кілієвич Олександр Іванович, доцент, доцент Києво-Могилянська школа врядування  

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ  

Опис дисципліни (модуля) 
 
Формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок  застосування 
аналітичного інструментарію економічної теорії для потреб аналізу політики при наданні 
рекомендацій органам влади щодо найкращого (за визначеними критеріями) варіанту вирішення 
суспільних проблем, зокрема, щодо комунікацій  органів влади. 
Вивчення модуля дозволить студентам визначати ефективність індивідуальних і колективних 
рішень у процесі вироблення доказової політики; ідентифікувати причини і результати (наслідки) 
втручання уряду в економіку з урахуванням різних цілей політики; обирати інструменти 
економічного аналізу залежно від конкретних проблем політики. 

 
Модуль «Економіка для врядування» є складовою частиною дисципліни «Вироблення доказової 
політики» і має викладатися після модуля «Процес і процедури політики». Бажано (але не 
обов’язково) попередньо прослухати курс «Методи дослідження для суспільного врядування» і 
вступний курс з економіки (з бакалаврських програм) 

 
При розробці і розвитку використано досвід викладання подібних курсів у провідних 

університетах США: 
1) NYU's Robert F. Wagner Graduate School of Public Service (де О. Кілієвич двічі проходив 

двомісячні стажування) https://wagner.nyu.edu/education/degrees/mpa-public-nonprofit-
management-policy 
курси: 

mailto:okiliev@gmail.com
mailto:o.kiliievych@ukma.edu.ua
https://wagner.nyu.edu/education/degrees/mpa-public-nonprofit-management-policy
https://wagner.nyu.edu/education/degrees/mpa-public-nonprofit-management-policy
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CORE-GP.1018. Microeconomics for Public Management, Planning, and Policy Analysis 
UPADM-GP.140. The Economics of Public Policy 
API-101: Resources, Incentives, and Choices I: Markets and Market Failures 

2) Paul H. O’Neill School of Public and Environmental Affairs (де О. Кілієвич проходив тримісячне 
стажування) https://bulletins.iu.edu/iu/spea/2021-2022/courses/public-affairs.shtml 
курс: 
SPEA-V 517 Public Management Economics 

3) Harvard Kennedy School https://www.hks.harvard.edu/educational-programs/masters-programs 
курси: 
API-101: Resources, Incentives, and Choices I: Markets and Market Failures 
API-102: Economic Analysis of Public Policy 
API-505: Policy Analysis: A Tool for Evidence-Based Decision Making 
SUP-125: Public Economics: Designing Government Policy 
 
Мета навчання 

Формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок  застосування 
аналітичного інструментарію економічної теорії для потреб аналізу політики при наданні 
рекомендацій органам влади щодо найкращого (за визначеними критеріями) варіанту 
вирішення суспільних проблем, зокрема, щодо комунікацій  органів влади. 

 
Вивчення модуля дозволить студентам визначати ефективність індивідуальних і колективних 
рішень у процесі вироблення доказової політики, зокрема, щодо комунікацій  органів влади; 
ідентифікувати причини і результати (наслідки) втручання уряду в економіку з урахуванням 
різних цілей політики; обирати інструменти економічного аналізу залежно від конкретних 
проблем політики. 

 
Спеціальні (фахові) компетентності  

Здатність аналізувати й розробляти пропозиції з вироблення політики, зокрема ідентифікувати 
та аналізувати проблеми політики з урахуванням різних точок зору; ідентифікувати заінтересовані 
сторони та визначати їх позиції; готувати рекомендації про політику, що ґрунтуються на оцінці 
варіантів і ризиків (СК01). 

Здатність здійснювати моніторинг та оцінювання політики, готувати інформацію для 
відповідного звітування, оцінювати ефективність, результативність і вплив політики, програм 
(проєктів); працювати з великими обсягами інформації, виділяти головне (СК02);  

Здатність розробляти проєкти нормативно-правових актів, аналітичних документів, 
здійснювати експертизу проєктів актів (СК03). 

Здатність до розроблення пропозицій щодо формування цілей діяльності державного органу; 
аналізування, інформування, розроблення проєктів програмних документів (СК05). 
 
Результати навчання: знання 

Законодавство України у сфері діяльності (А1.З1). 
Процес і технологія аналізу державної політики (на прикладах із соціально-економічної сфери) 

(А1.З2). 
Взаємозв’язок державної політики і соціально-економічних умов розвитку суспільства (підстави 

для державного втручання, ситуації неспроможності ринку) (А1.З3). 
Методи оцінки можливих ризиків (щодо успішності державного втручання на основі знань про 

ситуації неспроможності влади) (А3.З1). 
Джерела та методи збору інформації та її узагальнення, структурування, систематизації 

(стосовно ситуацій неспроможності ринку і влади, ефективності політики і програм) (Б1.З1). 
Сутність, призначення та методологія  моніторингу (Б1.З2). 
Способи і методи оцінювання впливу (на прикладах регуляторного і екологічного впливів) 

(Б2.З2). 

https://bulletins.iu.edu/iu/spea/2021-2022/courses/public-affairs.shtml
https://www.hks.harvard.edu/educational-programs/masters-programs
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Основні напрямки, механізми та інструменти зближення України та ЄС (у соціально-економічній 
сфері) (Е1.З3). 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України, плани пріоритетних дій Уряду (у соціально-
економічній сфері) (Е1.З5). 

 
Результати навчання: вміння та навички 

Ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної 
державної політики в межах повноважень (А1.У1). 

Застосовувати методи та інструменти пошуку та аналізу інформації (А1.У2). 
Застосовувати прийоми критичного мислення (А1.У4). 
Визначати основні заінтересовані сторони та ідентифікувати їх позиції (А2.У1). 
Прогнозувати вплив реалізації державної політики на заінтересовані сторони (А2.У2). 
Здійснювати аналіз альтернатив/варіантів державної політики, рішень (А3.У1). 
Аналізувати ризики та передбачати наслідки прийнятих рішень та дій (А3.У2). 
Готувати пропозиції щодо  оцінювання ефективності, результативності, впливу державної 

політики (Б2.У1). 
Прогнозувати подальший розвиток ситуації (Б2.У2). 
Використовувати результати оцінки ефективності, результативності, впливу державної політики 

(Б2.У3). 
Готувати аналітичні документи (В1.У4). 
Проводити оцінку впливу (соціально-економічного) (Impact assessment)  (В3.У4). 

 
Результати навчання: знання 

- Взаємозв'язок між державною політикою та соціальним та економічним середовищем 
(А1.З3) 

- Соціально-економічне середовище аналізу державної політики (А2.З1) 
- Основи навичок презентації (Б4.З2, Б4.З3) 
- Основні ситуації неспроможності ринку, що є основою для втручання уряду, та основні 

ситуації неспроможності влади, що розглядаються як обмеження для дієвого втручання 
органів влади в соціально-економічні процеси 

- Основні підходи до аналізу ефективності та результативності індивідуальних та 
колективних рішень на ринках 

Результати навчання: вміння та навички 
- Використання аналітичних інструментів, статистичних методів (А1.У3) 
- Визначення проблеми, придатної для аналізу політики (А1.У1) 
- Аналіз ризиків, прогнозування наслідків рішень (А3.У2) 
- Аналіз альтернативи політики (А3.У1) 
- Навички презентації (Б4.У1, Б4.У2, Б4.У3) 
- Ідентифікація причин втручання влади, обґрунтування підстав для проведення суспільної 

політики в різних сферах економіки, політики у сфері комунікацій 
- Застосування методів критичного мислення (А1.У4) 

ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА  

1. Кілієвич О., Мертенс О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: підручник. – К.: 
Основи, 2005. – 655 с.  

2укр. Веймер Д.Л. Аналіз політики: концепції і практика / Д.Л. Веймер, А.Р. Вайнінґ : пер. з англ. 
за наук. ред. О. Кілієвича. – К.: Основи, 1998. – 654 с. - Розд.3-7,9,11-12. (також на сайті 
www.ipas.org.ua/library)  

2eng. Weimer, David L., and Aidan R. Vining. Policy analysis: Concepts and practice, 6 ed.  Routledge, 
2017 (Електронна версія на сайті бібліотеки за логіном та паролем корпоративної пошти НаУКМА) 

3укр. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Дж. Е. Стігліц : пер. з англ. – К.: Основи, 
1998.  
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3eng. Stiglitz, Joseph E. and Jay K. Rosengard. Economics of the public sector, Fourth edition. New 
York; London : W. W. Norton, 2015. URL: 
https://www.academia.edu/37552359/Economics_of_the_Public_Sector_Joseph_E_Stiglitz 

4. Кілієвич О.І. Економічний аналіз державної політики : навч. посібник. – К.: НАДУ, 2012.- 100 с. 
(також на сайті www.ipas.org.ua/library) 

5eng. Mankiw, N. Gregory and Mark P. Taylor. Economics, 3rd edition. - Andover : Cengage 
Learning, 2014 

5рос. Мэнкью, Н.Г., Тейлор, М.П. Микроэкономика: 2-е изд. Пер. с англ. СПб: Питер, 2015.  
6. Mankiw, N. Gregory. Principles of economics, 8th ed. South-Western College Pub, 2017. URL: 

https://cutt.ly/YF379QV 
 

ДОДАТКОВА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА  
1. Кілієвич О.І. Економічне врядування як концептуальна основа публічного управління 

національною економікою // Система публічного управління національною економікою в умовах 
євроінтеграції: формування та розвиток: монографія / Н.І.Олійник та ін. К.: НАДУ, 2020. - С. 12-33 

2. Kiliievych O. New opportunities for citizen engagement in evidence-based policymaking in the 
context of digital transformations // Citizens' Engagement and Empowerment - The Era of Collaborative 
Innovation in Governance. The 29th NISPAcee Annual Conference. Oct.21-23,2021, Ljubljana, Slovenia. 
Published by NISPAcee PRESS. (ISBN 978-80-99939-07-4) 

3укр. Аналіз вигід і витрат : практ. посіб. / Наук. ред. пер. О.Кілієвич. -К.:Основи, 1999.- 176 с. 
(www.ipas.org.ua ) 

3рос.  Анализ выгод и издержек. Практ. пособие/ Секретариат Совета Казначейства Канады.  
Науч. ред. перевода и автор предисловия А. Килиевич.– Бишкек: УЦА, 2014. - 188 с.  

3eng. Оригінальна версія: Benefit-cost analysis guide. – Treasure  Board of Canada Secretariat, draft 
July 1998  

4. Гуменна К.Р., Кілієвич О.І. Цифрова економіка: виробництво, використання та споживання 
digital-технологій // Цифрове врядування : монографія / за ред. О. В. Карпенка. – К.: ІДЕЯ ПРИНТ, 
2020. – С. 10-22 

5. Kiliievych O. Evidence-based policy analysis in the digital era: cases of developing countries // From 
Policy Design to Policy Practice.  The 27th NISPAcee Annual Conference. May 24-26, 2019, Prague, Czech 
Republic. Organized in co-operation with Charles University, Prague and Masaryk University, Brno. 
Published by NISPAcee PRESS. (ISBN 978-80-89013-99-9) 

6. Кілієвич О. І. Ефективність і результативність інновацій в органах влади // Інноваційні ідеї в 
економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем : матеріали наук.-практ. конф., 19-
20.04.2018 / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : Знання України, 2018. - С. 61-65. URI: 
https://cutt.ly/4F3ZO1Y 

7. Ґвартні, Джеймс та ін. Економічна свобода у світі: звіт за 2016 рік / Інститут Фрейзера; Наук. 
ред. пер. з англ. О. Кілієвич. – К.: Bendukidze Free Market Center, 2017. – 320 с. URL: 
https://cutt.ly/5F3586i 

7eng. James Gwartney, Robert Lawson, Joshua Hall, and Ryan Murphy (2021). Economic Freedom of 
the World: 2021 Annual Report. Fraser Institute. URL: 
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-2021.pdf 

 
8. Кілієвич О.І., Рябцев Г.Л., Тертичка В.В. Практикум із підготовки аналітичних документів // 

навч. посіб. – К.: “К.І.С”, 2016. – 95 с. // https://bit.ly/3J8rVHv  
9. Килиевич А. Англо-русский глоссарий терминов и понятий в сфере государственного 

управления и политики, экономики и международной торговли / English-Russian Glossary of Terms 
and Concepts in Public and Economic Policy, Administration and Trade / Александр Килиевич; 2-е изд., 
испр. и доп. Бишкек: УЦА, 2013. – 786 с. URL: https://www.ucentralasia.org/media/kosptdlz/uca-
kiliievych-glossary-rus-eng.pdf 

10. Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, 
населення та державного управління / Під ред. І. Бураковського та В. Мовчан. – К.: Ін-т економічних 
досліджень і політичних консультацій, 2014. – 141 с. URL: https://cutt.ly/3F3ZmeE 

11. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові 

https://www.academia.edu/37552359/Economics_of_the_Public_Sector_Joseph_E_Stiglitz
https://cutt.ly/YF379QV
http://www.ipas.org.ua/
https://cutt.ly/4F3ZO1Y
https://cutt.ly/5F3586i
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-2021.pdf
https://bit.ly/3J8rVHv
https://www.ucentralasia.org/media/kosptdlz/uca-kiliievych-glossary-rus-eng.pdf
https://www.ucentralasia.org/media/kosptdlz/uca-kiliievych-glossary-rus-eng.pdf
https://cutt.ly/3F3ZmeE
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можливості : наукова доповідь / за ред. В.М.Гейця та Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та 
прогнозув. НАН України". – К., 2016. – 184 с. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/293.pdf 

PS. Список літератури не є вичерпним. Слухачі можуть користуватись іншими джерелами, 
попередньо погодивши їх із викладачем дисципліни 

PPS. Всі матеріали з переліку рекомендованої основної навчальної літератури можна знайти 
завантаженими на сторінці курсу на платформі DistEdu. Окремі підручники доступні в паперовому 
та/або електронному форматі в бібліотеці НаУКМА.  

 
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 
Лекції 

Групові 
заняття 

Самостійна 
робота 

годин 

Семестр 2     
Тема 1. Вступ. Врядування і цифровий розвиток. Економічна 
наука, інститути та суспільна політика 

1    2 4 

Тема 2. Застосування моделі попиту-пропозиції та концепції 
еластичності в аналізі політики;  Парето-ефективність 

1 2 6 

Тема 3. Підстави для державного втручання в соціально-
економічні процеси. Економічні ситуації неспроможності 
ринку 

1 4 6 

Тема 4. Соціальні та політичні підстави для державного 
втручання. Аналіз колективних рішень. Неспроможність влади 

1 4 6 

Тема 5. Методи аналізу ефективності політики. Впливи 
політики.  

2 2 8 

Разом 6 14 40 
 залік 
 
Тема 1. Вступ. Врядування і цифровий розвиток. Економічна наука, інститути та суспільна 
політика 

Лекції – 1 год., групові заняття – 2 год., самостійна робота – 4 год. 
1.1. Цифровий розвиток: історичний контекст; кібернетичний підхід до врядування  
1.2. Складові економічного аналізу доказової політики  
1.3. Особливості мікроекономічного аналізу рішень 
1.4 Базові концепції аналізу: альтернативна вартість, ефективність і результативність 
1.5. Принципи аналізу рішень; раціональність та інші моделі поведінки 
1.6. Інституційні аспекти економічного аналізу політики 
 
Обов’язкові для ознайомлення джерела:  
1. Кілієвич О.І. Економічний аналіз державної політики : навч. посібник. – К.: НАДУ, 2012.- розд.1 
(також на сайті www.ipas.org.ua/library) 
2. Кілієвич О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: підручник / О. Кілієвич, О. Мертенс. 
– К.: Основи, 2005. – Розд.1  
 
Додаткові джерела: 
1. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора, Розд.1 
2. Глушкова В.В., Кілієвич О.І. Цифрова трансформація суспільства і врядування в Україні: 
ретроспектива і перспективи // Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні проблеми штучного 
інтелекту: матеріали VIІI Всеукр. Наук.-прак. конф. «Глушковські читання» 29 листопада 2019 р.. – 
Київ, 2019. – С. 49-57. URL: https://en.calameo.com/read/00316837275adb75eb95b 
3. Mankiw, N. Gregory (2017). Principles of economics, 8th ed. Ch. 1, 2. URL: https://cutt.ly/YF379QV 

 

http://ief.org.ua/docs/sr/293.pdf
https://en.calameo.com/read/00316837275adb75eb95b
https://cutt.ly/YF379QV
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Групові заняття до Теми 1 (2 год.) 

Заняття 1.1. Вступ до економічного аналізу доказової політики (форма модерована дискусія) – 2 
год.  
Основні концепції для обговорення: нормативний і позитивний аспекти аналізу політики; 
рідкісність ресурсів і проблема вибору найкращих шляхів їх використання; альтернативна 
вартість благ, застосування в доказовій політиці; раціональність та нераціональність 
поведінки основних дієвців - домогосподарств, фірм та органів влади 

 

Матеріали для попереднього вивчення: 

Презентаційні матеріали курсу: Тема 1. (завдання до заняття, шаблони для виконання) - 
розміщено в електронному вигляді в системі НАУКМА DistEdu) 

 

Тема 2. Застосування моделі попиту-пропозиції та концепції еластичності в аналізі політики;  
Парето-ефективність 

Лекції – 1 год., групові заняття – 2 год., самостійна робота – 6 год. 
 
2.1. Структура і аналіз окремого ринку 

2.2. Попит і ефективність у споживанні 

2.3. Пропозиція і ефективність у виробництві 
2.4. Ринкова рівновага і ефективність окремого ринку 

2.5. Еластичність попиту і пропозиції 

2.6. Застосування моделі попиту-пропозиції в аналізі політики  

2.7. Загальна рівновага і ефективність конкурентних ринків; принцип ефективності Парето 

 

Обов’язкові для ознайомлення джерела:  
1. Кілієвич О.І. Економічний аналіз державної політики : навч. посібник. – К.: НАДУ, 2012.- розд. 2 

(також на сайті www.ipas.org.ua/library) 
2. Кілієвич О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: підручник / О. Кілієвич, О. Мертенс. 
– К.: Основи, 2005. – Розд.2  
Додаткові джерела: 

1. Веймер Д.Л. Аналіз політики: концепції і практика / Д.Л. Веймер, А.Р. Вайнінґ Розд.1 

2. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора, розд.2 

3. Mankiw, N. Gregory (2017). Principles of economics, 8th ed. Ch. 4, 5, 6. URL: https://cutt.ly/YF379QV 
 
Заняття 2.1 Застосування моделі попиту і пропозиції й концепції еластичності в суспільній 
політиці (робота в малих групах, загальна дискусія) – 2 год. 

 
Основні концепції для обговорення: попит, пропозиція і ринкова рівновага; ефективність у 
споживанні, у виробництві та в обміні, ефективність окремого ринку; еластичність попиту і 
пропозиції; застосування концепцій попиту і пропозиції й еластичності у виробленні доказової 
політики; ефективність за Парето і покращення за Парето 

Матеріали для попереднього вивчення: 

Презентаційні матеріали курсу: Тема 2. (завдання до заняття, шаблони для виконання) - 
розміщено в електронному вигляді в системі НАУКМА DistEdu 

 
Тема 3. Підстави для державного втручання в соціально-економічні процеси. Економічні 
ситуації неспроможності ринку  
Лекції – 1 год., групові заняття – 4 год., самостійна робота – 6 год. 

3.1. Неспроможність ринків і роль держави 
3.2. Неповна конкуренція 
3.3. Природні монополії 
3.4. Суспільні блага (товари і послуги) 

https://cutt.ly/YF379QV
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3.5. Зовнішні ефекти (екстерналії) 
3. 6. Асиметрична інформація і проблеми невизначеності  
3.7. Огляд інших економічних неспроможностей ринку 
 

Обов’язкові для ознайомлення джерела:  
1. Кілієвич О.І. Економічний аналіз державної політики : навч. посібник. – К.: НАДУ, 2012.- розд.4 
(URL: www.ipas.org.ua/library) 
2. Кілієвич О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: підручник / О. Кілієвич, О. 
Мертенс. – К.: Основи, 2005. – Розд.9-12  
Додаткові джерела: 
1 Веймер Д.Л., Вайнінґ. Аналіз політики: концепції і практика, Розд.3 -4 

2. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора, розд.3, 5, 6, 8 

3. Mankiw, N. Gregory (2017). Principles of economics, 8th ed. Ch. 10, 11, 15-17, 22. URL: 
https://cutt.ly/YF379QV 

 
Заняття 3.1-3.2 Економічні підстави для державного втручання;  
(робота в малих групах, розгляд кейсів – 2 год.; загальна дискусія – 2 год.) 

 
Основні концепції для обговорення: неповна конкуренція і ринкова влада, інструменти 
антимонопольної політики; ринки природних монополій та підходи до їх регулювання; позитивний 
і негативний зовнішні ефекти та їх інтерналізація; невиключеність і неконкурентність у споживанні; 
суспільні, приватні і змішані блага; підходи до забезпечення суспільними благами; діагностування 
інформаційної асиметрії, негативна селекція (відбір гірших), моральний ризик (ризик 
недобросовісності), шляхи подолання (зменшення) інформаційної асиметрії;  
 

Матеріали для попереднього вивчення: 

Презентаційні матеріали курсу: Тема 4. (завдання до заняття, шаблони для виконання, матеріали 
кейсів) - розміщено в електронному вигляді в системі НАУКМА DistEdu 

 
Тема 4. Соціальні та політичні підстави для державного втручання. Аналіз колективних рішень. 
Неспроможність влади 
Лекції – 1 год., групові заняття – 4 год., самостійна робота – 6 год. 
4.1. Неспроможність ринку з огляду на соціальні чинники. Співробітництво з ЄС у сфері соціальної 
політики створення рівних можливостей 
4.2. Добробут, благополуччя і процвітання: сучасні підходи до визначення та вимірювання; 
Міжнародні порівняння 
4.3. Нерівність розподілу доходів і бідність в якості проблем для державної політики; 
Вимірювання нерівності і бідності  
4.4. Концепції справедливості і соціальний вибір. Проблеми дискримінації  
4.5. Соціальна ефективність; Механізми перерозподілу доходів і подолання бідності 
4.6. Неспроможність ринку з огляду на моральні чинники  
4.7. Неспроможність ринку з огляду на політичні чинники. Теорія суспільного вибору як 
методологія аналізу вироблення колективних рішень 
4.8. Механізми вироблення колективних рішень: пряма демократія і представницька влада  
4.9. Проблеми, властиві бюрократичному забезпеченню, децентралізованій владі і 
багаторівневому врядуванню 
4.10. Неспроможність влади як обмеження для державного втручання; політична здійсненність 
державної політики  

Обов’язкові для ознайомлення джерела:  
1. Кілієвич О.І. Економічний аналіз державної політики : навч. посібник. – К.: НАДУ, 2012.- розд.5 
(URL: www.ipas.org.ua/library) 
2. Кілієвич О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: підручник / О. Кілієвич, О. 
Мертенс. – К.: Основи, 2005. – Розд. 11, 13  

https://cutt.ly/YF379QV
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Додаткові джерела: 
1 Веймер Д.Л., Вайнінґ. Аналіз політики: концепції і практика, Розд.5 -76 

2. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора, розд.4, 6-7 

3. The challenge of inequality in a rapidly changing world. UNDESA World Social Report 2020. URL: 
https://www.un.org/development/desa/dspd/world-social-report/2020-2.html 
4. Human Development Report 2020. The next frontier Human development and the Anthropocene. 
URL: http://hdr.undp.org/en/2020-report 
5. Mankiw, N. Gregory (2017). Principles of economics, 8th ed. Ch. 19,20, 22, 24. URL: 

https://cutt.ly/YF379QV 
6. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. - К., Мінекономрозвитку і торгівлі, 2017. 
– 174 с.  URL: http://surl.li/hoii 
7. Ґвартні, Джеймс та ін. Економічна свобода у світі: звіт за 2016 рік / Інститут Фрейзера; Наук. 
ред. пер. з англ. О. Кілієвич. – К.: Bendukidze Free Market Center, 2017. – 320 с. URL: 
https://cutt.ly/5F3586i 
8. Fukuyama, Francis. State-building: governance and world order in the twenty-first century. London : 
Profile Books, 2004. URL: https://www.researchgate.net/publication/44834011_State-
Building_Governance_and_World_Order_in_the_21st_Century 
9. Kiliievych O. New opportunities for citizen engagement in evidence-based policymaking in the 
context of digital transformations // Citizens' Engagement and Empowerment - The Era of 
Collaborative Innovation in Governance. The 29th NISPAcee Annual Conference. Oct.21-23,2021, 
Ljubljana, Slovenia. Published by NISPAcee PRESS. (ISBN 978-80-99939-07-4) 

 
Заняття 4.1-4.2. Підстави для державного втручання; соціальні і моральні чинники. 

Колективне прийняття рішень та неспроможність влади (розгляд кейсу «Популізм: політичні і 
соціальні аспекти формування суспільної політики»- 2 год., загальна дискусія – 2 год.)  
 
Основні концепції для обговорення: добробут і благополуччя, бідність, нерівність і дискримінація: 
підходи до вимірювання, шляхи подолання проблем; варіанти політики щодо бажаних і небажаних 
благ; політичний ринок: учасники, стан рівноваги; детермінанти рівноваги; пропозиція суспільних 

благ через політичні інститути; переваги колективних дій. переваги і недоліки кожного з 

альтернативних механізмів вироблення колективних рішень. економічний аналіз поведінки 
бюрократії (виконавчої влади); причини неспроможності влади 

 

Матеріали для попереднього вивчення: 

Презентаційні матеріали курсу: Тема 4. (завдання до заняття, шаблони для виконання, матеріали 
кейсів) - розміщено в електронному вигляді в системі НАУКМА DistEdu 

 
Тема 5. Тема 5. Методи аналізу ефективності політики. Впливи політики. 
Лекції – 2 год., групові заняття – 2 год., самостійна робота – 8 год. 
 

5.1. Концепти «вигоди» і «витрати» в аналізі політики  та ідея методу аналізу вигід і витрат. Типи 

вигід і витрат та їх вимірювання  
5.2. Відмінності між економічним і фінансовим аналізом проектних рішень. Відмінності між 

оцінками ефективності у приватному і суспільному секторах. 

5.3. Цінність грошей в часі. Правила прийняття рішень на основі показників ефективності 
5.4. Споріднені методи аналізу ефективності програм.  

5.5. Застосування методології аналізу вигід і витрат при розробці державних цільових програм, 

бюджетних програм і аналізі впливів регуляторних актів 
5.6. Вартість і адміністративна здійсненність державної політики 

 

Обов’язкові для ознайомлення джерела:  
1. Кілієвич О.І. Економічний аналіз державної політики : навч. посібник. – К.: НАДУ, 2012.- розд.3 
(також на сайті www.ipas.org.ua/library) 
2. Кілієвич О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: підручник / О. Кілієвич, О. Мертенс. 

https://www.un.org/development/desa/dspd/world-social-report/2020-2.html
http://hdr.undp.org/en/2020-report
https://cutt.ly/YF379QV
http://surl.li/hoii
https://cutt.ly/5F3586i
https://www.researchgate.net/publication/44834011_State-Building_Governance_and_World_Order_in_the_21st_Century
https://www.researchgate.net/publication/44834011_State-Building_Governance_and_World_Order_in_the_21st_Century
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– К.: Основи, 2005. – Розд. 8  
 

Необов’язкові для ознайомлення джерела:  
1. Веймер Д.Л. Аналіз політики: концепції і практика / Д.Л. Веймер, А.Р. Вайнінґ. Розд.9,11,12 

2. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора, розд. 10 
3. Аналіз вигід і витрат : практ. посіб. / Наук. ред. пер. О.Кілієвич. -К.: Основи  (www.ipas.org.ua ) 
 
Заняття 5.1 Ефективність державної політики. Аналіз вигід і витрат (робота в малих групах, 
розгляд кейсів) – 2 год. 

Мета: розвиток базових вмінь ідентифікувати і визначати в грошовій формі вигоди і 
витрати для різних стейкхолдерів державної політики,  готувати рекомендації органам влади щодо 
ухвалення результативних і ефективних програм. 
Основні концепції для обговорення: суспільні вигоди, суспільні витрати; особливості 
економічного аналізу програм у порівнянні з фінансовим аналізом; оцінювання негрошових вигід і 
витрат; цінність людського життя; цінність грошей в часі; аналіз ризиків і невизначеностей в 
ухваленні рішень; методи аналізу вигід і витрат і результативності витрат; критерії ефективності 
політики і програм 

Матеріали для попереднього вивчення: 

Презентаційні матеріали курсу: Тема 5. (завдання до заняття, шаблони для виконання, матеріали 
кейсів) - розміщено в електронному вигляді в системі НАУКМА DistEdu 

 
 

Залік  
Залік проводиться по темах 1-5, з кожної теми  - по 5-6 ключових концепцій, Залік 
проводиться у змішаній формі – частина завдань множинний вибір (тест), частина – 
відкриті питання (міні-кейси) 
 

ОЦІНЮВАННЯ  

Умови визначення навчального рейтингу 

Вид роботи Кількість 
Максимальна кількість балів 

за виконану роботу 

Робота протягом семестру -  
участь у дискусіях на заняттях, виконання 
індивідуальних і групових вправ та 
обговоренні результатів їх розв’язання  

10 До 5 балів за кожне заняття 
 

Робота протягом семестру -  
Підготовка есе (аналітичної записки) з 
тематики «Економічний аналіз політик 
(студенти  самостійно обирають проблему, 
яка потребує вирішення певним органом 
влади, і пропонують варіант її вирішення 
умовному замовнику – органу влади, який 
має відповідні повноваження) 
Детальні умови оцінювання есе – див. 
рекомендації до підготовки есе на DistEdu.   

1 До 30 балів, з них до 20 балів – текст 
роботи, до 10 балів – прилюдна 
презентація з обговоренням роботи 
 

Сукупний рейтинг не більше 70 балів 

 

 
 
 
 

http://www.ipas.org.ua/
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Критерії складання заліку 

Характеристика відповіді  
Максимальна 
кількість балів 

Надано правильні відповіді на не менше, ніж 9 з 20 тестових завдань типу MCQ 1/5 
(одна правильна з п’яти запропонованих відповідей). Відповіді на всі тестові 
завдання є рівноважними 

20 

Разом  20 

 

Бали, отримані під час заліку, додаються до отриманих упродовж семестру. Студенти, які набрали: 

 91-100 балів – одержують оцінку А (відмінно); 

 81-90 балів – оцінку В (дуже добре); 

 71-80 балів – оцінку С (добре); 

 66-70 балів – оцінку D (задовільно); 

 60-65 балів – оцінку E (достатньо); 

 30-59 балів – оцінку F (незадовільно); 

 0-29 балів – оцінку F (неприйнятно). 

ПОЛІТИКА ЩОДО ДИСЦИПЛІНИ  

Відвідування 
Студенти зобов’язані відвідувати заняття за обраним і затвердженим індивідуальним 
навчальним планом та вчасно інформувати викладача про неможливість із поважних 
причин відвідувати заняття, складати (перескладати) залік. 
Передбачається, що студенти відвідають всі заняття в рамках курсу і візьмуть 
конструктивну участь в дискусіях і обговореннях, що передбачені під час проведення 
аудиторних занять. У разі поважних причин, студенту може бути надана можливість 
відпрацювання пропусків.  
 

Відпрацювання 
Якщо студент із поважних причин був відсутній на занятті, на якому виконувалося 
обов’язкове практичне завдання, він має право його відпрацювати. Відпрацювання полягає 
в письмовому виконанні відповідного завдання за шаблоном, наданим викладачем. 
Виконане й підписане студентом завдання подається на кафедру (кімн. 4-324) не пізніше, 
аніж за 5 днів до призначеного заліку, та оцінюється на загальних підставах. 
 
За умови поважних причин студенту може бути надана можливість письмового 
відпрацювання пропущених занять. Матеріал для відповідних робіт розміщений в 
системі НАУКМА DistEdu. Завдання до виконання слід попередньо погодити із 
викладачем курсу. Максимальна кількість балів (за умов пропуску всіх практичних 
занять – 30 балів)  
 

Додаткові бали 

Вид роботи 
Кількість  

за семестр 
Кількість додаткових балів 

Подання до друку публікації, 
підготовленої під керівництвом викладача 
НаУКМА. Факт подання до друку має бути 
підтверджений письмовим 
повідомленням видавця 

1 Тези доповіді на фаховій конференції – 10 
Стаття у фаховому виданні – 20 
Стаття в іноземному рецензованому 
виданні – 30 

 

Академічна доброчесність 
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Під час вивчення модуля всі учасники навчального процесу мають дотримуватися вимог, 
установлених Положенням про академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА, 
своєю діяльністю утверджувати академічну доброчесність як засадничу цінність 
Могилянської спільноти. Студенти не повинні отримувати чи надавати недозволеної 
допомоги, вдаватися до жодних інших нечесних дій під час виконання навчальних завдань. 
Порушення студентом вимог академічної доброчесності під час опанування модуля тягне 
виставлення оцінки 0 балів (не зараховано). 
 
Творчі роботи, які використовують вже виконані і опубліковані матеріали, що не 
містять відповідних посилань будуть розглядатися як плагіатні роботи і за ніяких 
обставин оцінюватись не будуть, а презентація результатів таких робіт в аудиторії 
буде скасована викладачем курсу.  

 
Вимоги до письмових робіт 

Цитування використовуваних джерел є обов’язковим при оформленні творчих робіт. 
Посилання можуть бути оформлені на розсуд студента або за вимогами ВАК України, 
відповідного ДСТУ, або гарвардським (оксфордським) стилем оформлення посилань.  

 

Поведінка 
Спілкуючись з учасниками навчального процесу, студенти мають дотримуватися етичних 
норм, утримуватися від гучних проявів емоцій, бути політично коректними й 
толерантними, поважати звичаї й традиції різних етнічних, культурних, соціальних груп і 
релігійних конфесій. Під час лекційних і групових занять студентам забороняється 
приймати їжу та користуватися мобільним телефоном.  
Студенти не повинні користуватися електронними гаджетами протягом аудиторних 
занять. 
 

Студенти з особливими потребами 
Школа суспільного врядування всіляко сприятиме вирішенню індивідуальних проблем 
студентів з особливими потребами, сприймаючи їх як рівних в інтегрованому 
студентському колективі. 

МЕТОДИЧНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ  

Методист кафедри суспільного врядування 
Метелкіна Світлана Іванівна; кімн. 4-324, корп. 4, вул. Волоська, 8/5; +380-44-4637109, вн. 508; 
s.metelkina@ukma.edu.ua 

Декан із роботи зі студентами 
Проценко Діана Василівна; кімн. 4-102, корп. 4, вул. Волоська, 8/5; +380-44-4637113; 
protsenko@ukma.edu.ua  

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ  

Подія (чи вид роботи) Дата 

Подання творчої роботи до захисту на кафедру (кімн. 4-324) не пізніше, аніж за 5 днів 
до призначеного іспиту 

Подання на кафедру (кімн. 4-324) всіх відпрацьованих практичних 
завдань 

не пізніше, аніж за 5 днів 
до призначеного іспиту 

Подання на кафедру суспільног врядування (кімн. 4-324) документів, 
що засвідчують бажання студента про нарахування додаткових балів 

не пізніше, аніж за 5 днів 
до призначеного іспиту 

Повідомлення про неможливість із поважних причин складати 
(перескладати) іспит 

із 09:00 до 17:00 у день  
проведення іспиту 

mailto:s.metelkina@ukma.edu.ua
mailto:protsenko@ukma.edu.ua
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Укладач: 
 О. І. Кілієвич 
 
Затверджено на засіданні Києво-Могилянської школи суспільного врядування _________  

протокол №  

 

Завідувач  В. В. Тертичка 
 

 


	ВИКЛАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ)
	Кілієвич Олександр Іванович, доцент, доцент Києво-Могилянська школа врядування
	Кілієвич Олександр Іванович, доцент, доцент Києво-Могилянська школа врядування (1)
	ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
	ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
	ОЦІНЮВАННЯ
	Умови визначення навчального рейтингу
	Критерії складання заліку

	ПОЛІТИКА ЩОДО ДИСЦИПЛІНИ
	МЕТОДИЧНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ
	ВАЖЛИВІ ДАТИ


