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Економіка державного сектору 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою даної дисципліни є формування та поглиблення у студентів спеціальності 
«економічна теорія» уявлень про роль та місце державного сектору економіки як 
невідємної частини загального механізму організації та функціонування сучасної 
економічної системи. Вивчення цього курсу формує логічну завершеність у структурі 
теоретичних уявлень про функціонування ринкової економіки. 

 
Завданням дисципліни є розкриття закономірностей, які супроводжують процесс 

прийняття рішень щодо економічній політиці на рівні державних організацій та установ; 
аналіз ролі держави в економічній системі з огляду на базові критерії економіки 
добробуту; розкриття особливостей метеріального забезпечення розвитку державного 
сектору; характеристика внутрішнього механізму реалізації державної політики.  

 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати:  
1. що таке державний сектор економіки, його структура та функції, та основні 

напрями економічної політики, що їм забезпечуються; 
2. основні ознаки та прояв ситуацій, що характеризуються як «провали ринку»; 
3. як формується державна економічна политика та узгоджуються інтереси 

різних груп економічних субєктів; 
4. за якими критеріями може бути оцінено ефективність державної економічної 

політики; 
5. як приймаються рішення у невеликих групах та загальні рішення стосовно 

виробництва та надання суспільних благ; 
6. як відрізняється процесс прийняття суспільних рішень в умовах прямої та 

представницької демократії 
вміти:  
1. аналізувати процес прийняття рішень з приводу реалізаціїї конкретних видів 

економічної політики; 
2. застосовувати необхідні розрахункові методи для побудови моделей 

прийняття суспільних рішень та їх подальшого аналізу; 
3. пояснювати та робити необхідні висновки щодо реалізації економічної 

політики, досліджуючи статистичні та динамічні мікроекономічні моделі; 
4. застосовувати інструментарій та методологію теогрії ігор та методів 

неокласичного аналізу у проведенні власних наукових  досліджень. 
 
 

Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1.  
Тема 1. Поняття державного сектору економіки та його специфіка 
Тема 2. Суспільні блага та колективні дії 
Тема 3. Зовнішні ефекти ті їх інтерналізація 
Тема 4. Подолання монополізму та конкурентна політика 
Тема 5. Основи формування економіки добробуту 
Модуль 2.  
Тема 6. Моделі суспільного вибору та їх вплив на економіку державного сектору 
Тема 7. Суспільний вибір в умовах прямої демократії 



Тема 8. Суспільний вибір в умовах представницької демократії 
Тема 9. Економіка бюрократичних структур 
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