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Вибіркова навчальна дисципліна 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є механізм прийняття колективних рішень та напрямки 

таких рішень. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни:  формування у студентів професійних компетентностей щодо 

особливостей економіки публічного сектора. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни: дослідити інституційні чинники та 

їхній вплив на специфіку економічного розвитку; ознайомлення із сучасними проблемами 

державного регулювання економіки, а також світовим досвідом його здійснення в ринкових 

умовах; висвітлення методологічних засад державного регулювання економіки; 

ознайомлення із засобами, сферою і об’єктами державного регулювання економіки та його 

основним механізмом; визначення сутності і специфіки розмежування функцій державного 

регулювання економіки за рівнями управління; вивчення законодавчих актів і 

концептуальних підходів до створення державної системи економічного прогнозування та 

планування; висвітлення значення соціально-економічних і науково-технічних програм 

державного рівня у процесі регулювання економіки; формування у студентів навичок 

самостійного аналізу побудови логічних схем та системного підходу до основ державного 

управління економікою; формування у студентів аналітичного мислення та навичок 

проведення аналізу стану основних пропорцій економіки країни, оцінки збалансованості 

праці, капіталу, продукту, виробництва, споживання. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адміністрування», 

«Стратегічне управління», «Управління публічним сектором» та передує вивченню 

дисциплін «Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності 

суспільства», «Регіональні аспекти економіки публічного сектору». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: складові інституційного середовища; закономірності становлення, 

функціонування та розвитку економіки; основні засади соціально-економічної політики; 

методологічні основи та засоби впливу держави на економічний та соціальний розвиток; 

сутність, функції та методику соціально-економічної стратегії країни; особливості розвитку 

різних сфер господарської та соціальної діяльності; програмний механізм забезпечення 

розвитку регіонів; сутність, принципи, об'єкти, суб'єкти й інструменти територіального 

управління у країні, методології дослідження й удосконалення процесів управління 

територіями на макро- і мезорівнях; сутність і основні складові механізму регіональної 

економічної політики у країні, основних критеріїв ефективної реалізації окремих видів 

регіональної політики; нормативно-правові основи становлення та розвитку місцевого 

самоврядування в Україні, знання алгоритму аналізу діяльності регіональних органів влади. 

б) уміти: виявляти конкурентні переваги та слабкості, притаманні національній 

економіці; аналізувати основні фактори, що впливають на стан економіки; характеризувати 

зміну ефективності національної економіки, індексу соціального розвитку, природного 

приросту населення, рівня зайнятості, безробіття, бідності, експортної квоти; 



використовувати різноманітні методи вивчення економічних явищ; виділяти пріоритетні 

напрямки конкурентної політики країни в умовах розвитку зовнішньоторговельних зв’язків; 

розрізняти сценарії економічного і соціального розвитку країни; використовувати 

загальнонаукові та конкретно наукові методи для дослідження механізму територіального 

управління соціально-економічними процесами у країні; обґрунтовувати оптимальні шляхи 

реформування системи регіонального управління і місцевого самоврядування у загальній 

системі державного управління; здійснювати моніторинг результативності та ефективності 

управління територіями в Україні органами влади на державному та регіональному рівнях. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1.  Особливості економіки публічного сектора. 

Тема 2. Поєднання засад державного регулювання економіки з ринковим механізмом. 

Тема 3. Структура функції та методи роботи місцевого самоврядування. 

Тема 4. Теорія суспільного добробуту. 

Тема 5. Неспроможність ринку та вплив публічного сектора. 

Тема 6. Виробництво суспільних благ. 

Тема 7. Економіка соціального захисту. 

Тема 8. Податки як джерело фінансування публічного сектора. 
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