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Анотація: 

Мета дисципліни (інтегральна компетентність) – формування у аспірантів 

розуміння фундаментальних методологічних засад, теоретико-концептуальних 

основ, науково-дослідного апарату та науково-практичних підходів до рефор-

мування економіки суспільного сектору, реалізації економічної політики і регу-

ляторних заходів.  

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність характеризувати основні течії сучасної економічної теорії та по-

гляди її провідних представників на реформування економіки суспільного сек-

тору; 

- здатність аналізувати реалізацію теоретичних висновків із досліджень су-

часних вчених-економістів в економічній політиці провідних західних країн. 

- здатність самостійно збирати, систематизувати та науково інтерпретувати 

економічну інформацію щодо основних напрямів реформування економіки сус-

пільного сектору;  

- здатність виявляти фактори, що сприяють взаємній трансформації та мо-

дифікації національних та глобальних суспільних благ; 

-  здатність виокремлювати основні умови та фактори, що впливають на 

забезпечення рівноважного розвитку економіки суспільного сектору; 

- здатність розуміти інституційні та фінансові аспекти трансформації сус-

пільного сектора економіки в умовах жорстких бюджетних обмежень. 

Програмні результати навчання: 

- характеризувати основні течії сучасної економічної теорії та погляди її 

провідних представників на реформування економіки суспільного сектору; 

- аналізувати реалізацію теоретичних висновків із досліджень сучасних 

вчених-економістів в економічній політиці провідних західних країн. 

- самостійно збирати, систематизувати та науково інтерпретувати економі-

чну інформацію щодо основних напрямів реформування економіки суспільного 

сектору;  

-  виявляти фактори, що сприяють взаємній трансформації та модифікації 

національних та глобальних суспільних благ; 

-   виокремлювати основні умови та фактори, що впливають на забезпе-

чення рівноважного розвитку економіки суспільного сектору; 

-  розуміти інституційні та фінансові аспекти трансформації суспільного 

сектора економіки в умовах жорстких бюджетних обмежень. 

Короткий зміст курсу: 

Інституціональна теорія та методологія інституційних трансформацій як 

гносеологічна основа економічних реформ.  



Концептуальні засади трансформації суспільного сектору економіки  у до-

бу інформаційного суспільства.  

Структурні складові суспільного сектору економіки.  

Нові підходи до оцінки ефективності функціонування суспільного сектору 

економіки.  

Трансформація податкової політики в контексті підвищення факторної мо-

більності та глобальної інтеграції. Бюджетні реформи як реакція на прояви сві-

тової фінансової кризи та фіскальний федералізм.  

Роль державно-приватного партнерства у модернізації суспільного сектору 

економіки та публічних фінансів. Реформування освіти. Охорона здоров’я та 

шляхи її реформування. Реформування пенсійної системи.  

Інституціональні інструменти модернізації суспільного сектору економіки. 

 


