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Назва вибіркової дисципліни: “Основи аналізу державної політики” 

Семестр: 3 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: проф. Карпінський Б.А., 

доц. Маліновська О.Я. 

Назва кафедри: економіки та менеджменту (факультет управління фінансами 

та бізнесу) 

Короткий опис вибіркової дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: теоретичні та практичні аспекти державної політики, 

шляхи впровадження державної політики в Україні та основи її аналізу. 

Мета навчальної дисципліни: сприяти оволодінню здобувачами фундаментальних знань 

щодо еволюції процесу аналізу державної політики впродовж еволюції людства, з історії розвитку 

світової політичної мислі стосовно державної політики, сучасних політичних процесів в Україні та 

світі, особливостей зовнішнього та внутрішнього оточення державної політики, знань щодо 

важливості аналізу державної політики стосовно прийняття політичних рішень; сформувати у 

здобувачів систему знань з основ аналізу політики, поглибити їх знання у сфері 

мікроекономічного аналізу політики, ознайомити з сучасними методичними підходами щодо 

аналізу політики та теоретичними концепціями, на яких такі методики ґрунтуються. 

Основні завдання: 

 формування у здобувачів знань для оцінки політичної ситуації; 

 виконувати аналітичну роботу; 

 навчити здобувачів аналізувати державно-управлінські відносини з точки зору критеріїв 

економічної ефективності; 

 володіти певними методами аналізу політики; 

 вміти співпрацювати в групі на конкурсній основі; 

 аналізувати ситуації в різних галузях державної політики;  

 практично застосовувати різні методи аналізу державної політики. 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: 

 основні напрями формування та здійснення державної політики; 

 історичний та міжнародний досвід розробки та впровадження державної політики; 

 основні закономірності, механізми та інструменти впровадження державної політики в 

Україні; 

 технологію аналізу державної політики; 

 основні підходи до економічного аналізу державної політики. 

б) уміти: 

 використовувати теоретичні знання з аналізу державної політики в практичній 

діяльності; 

 працювати з великими масивами інформації;  

 аналізувати політичну ситуацію; 

 читати та складати аналітичний документ; 

 визначати принципи раціональної поведінки суб’єктів господарювання та фірм в умовах 

ринків досконалої та недосконалої конкуренції; 

  відбирати і конкретно використовувати теоретичні знання для оцінки витрат, прибутку 

та ефективності виробництва національних господарських одиниць; 

 володіти навичками вибору та прийняття оптимальних рішень в умовах реалізації 

державної економічної політики (бюджетної та кредитно-грошової). 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Концептуальні засади аналізу державної політики. 

Тема 2. Типологія та модельний аналіз державної політики. 

Тема 3. Аналіз державної політики: процес і технологія. 

Тема 4. Вибір політики: критерії і відповідальність та процедури надання порад-

рекомендацій. 

Тема 5. Концептуальні засади економічного аналізу державної політики 
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Тема 6. Підґрунтя державної політики: концепція ефективності в економіці. 

Тема 7. Парето-оптимальний стан економіки та теорема добробуту, диференціальна 

характеристика оптимуму. 

Тема 8. Зовнішні ефекти та суспільний вибір. 
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