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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування у здобувачів 

розуміння складного комплексу суспільних відносин, що виникають у сфері 

державного управління; здатності до розробки сценаріїв і стратегій розвитку 

соціально-економічних систем, оцінки можливих ризиків, соціально-

економічних наслідків управлінських рішень. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

– здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем;  

– здатність використовувати загальні положення економічної теорії для 

дослідження кола проблем, пов'язаних з економічною діяльністю держави, в 

тому числі: аналіз недосконалостей ринку і держави, вплив суспільних 

доходів і витрат на розміщення ресурсів, розподіл і перерозподіл доходів, 

оцінка ефективності економічної діяльності держави, наслідки різних 

заходів податково-бюджетної політики уряду; 

– здатність здійснювати обґрунтування значення аналізу вимірювання та 

оцінювання динаміки суспільного добробуту; 

– здатність до розуміння соціально-економічної ролі та спрямованості 

розвитку суспільного сектора, а також принципів його функціонування; 

– здатність  визначати ефективність впровадження соціальних програм; 

– здатність до приймання рішень на різних рівнях управління економікою, 

розуміння сутності механізму державного управління економікою.  

Програмні результати навчання: 

– розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань 

розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами 

економічної діяльності; 

– приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують 

застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-

економічних досліджень;  

– визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-

економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних 

систем та процесів;  

– розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем; 

– вміти аналізувати ключові тенденції та проблеми розвитку суспільного 

сектору; 



– володіти навичками аналізу основних проблем економіки суспільного сектора 

і апаратом моделювання ситуацій, що складаються в суспільному секторі, 

методами оцінки ефективності податкових систем і програм державних 

витрат; 

– оцінювати економічні наслідки участі держави в економічній системі та 

ефективність суспільних витрат; 

– аналізувати зміни добробуту внаслідок перерозподілу державних витрат 

між різними сферами суспільного сектору; 

– розуміти механізм продукування суспільним сектором позитивних 

екстерналій за рахунок активної державної соціальної політики, освітньої 

політики, медичного забезпечення, а також усунення негативних 

екологічних екстерналій внаслідок природоохоронної діяльності уряду. 

Короткий зміст курсу: 

Суспільний добробут в ринковій економіці. Неспроможності ринку та вплив 

суспільного сектору. Суспільний інтерес та суспільний вибір. Вплив демократії 

на суспільний сектор. Перерозподільчі процедури в подоланні нерівності та 

бідності. Виробництво суспільних благ. Економіка соціального захисту. 

Економіка охорони здоров'я. Економіка освіти. Економіка охорони 

навколишнього середовища. Податки як джерело фінансування суспільного 

сектору. 

 

 
 


