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Опис дисципліни 

Дисципліна «Економіка публічного сектора» спрямована на здобуття аспірантами знань  і 
розумінь поглибленого рівня у публічному управлінні та адмініструванні шляхом освоєння сутності 
та  логіки функціонування публічного сектора економіки , його складових, вироблення дослідницьких 
навиків аналізу його масштабів, структури , фінансової, матеріальної бази, вивчення  методики 
оцінки його ефективності , оволодіння специфікою управління економікою публічного сектора в 
процесі забезпечення його цілей, функціонального навантаження в галузі управління, формування 
нових уявлень та створення нових знань в управлінській думці. Курс охоплює питання : 
характеристики сутності та логіки функціонування публічного сектора економіки, засадничих ідей, 
теорій, концепцій,  , особливостей сформованих у зарубіжних країнах моделей економіки публічного 
сектора  , аналізу генезису теорій та практик організації цього сектора  в Україні; формування 
системного уявлення про управління економікою публічного сектора в контексті розв’язання 
проблеми надання  суспільних благ та вибору механізму досягнення поставленої цілі.   

Вивчення дисципліни надасть можливість здобувачам: наростити базу теоретичних знань 
стосовно теорій , концепцій, шкіл економіки  щодо місця і логіки  функціонування публічного сектора 
економіки, його складових – секторів, видів економічної діяльності, з метою їхнього адаптування до 
мети власного наукового дослідження; виробити дослідницькі навики аналізу його масштабів, 
структури, фінансової та матеріальної бази; набути здатності виокремлювати особливості та 
актуальні  проблеми  державного, комунального, суспільно-добровільного секторів , аналізувати, 
оцінювати та порівнювати різноманітні методики емпіричного дослідження та використовувати 
отримані результати для наукового дослідження., виявлення невирішених проблем та 
обґрунтування шляхів їх розв'язання; глибокого переосмислення наявних та формування нових 
цілісних знань та професійних практик.  

 

Структура курсу 
Години 
(лек. / 
практ.) 

Тема Мета Завдання 

4 / 4 Тема 1. Теорії 
економіки публічного  
сектора : нормативний 
та позитивний підходи.  

Знати теоретичні основи функціонування та 
розвитку економіки публічного сектора,  
засвоїти генезис теорії функціонування та 
розвитку публічного сектору, основні концепції 
.Розуміти сутність «провалів ринку»  як чинника 
існування державного сектора, об’єктивну 

Тести, питання, 
індивідуальні 
письмові 
завдання, 
задачі 



 

необхідність існування і сутність 
муніципального (комунального) та суспільно-
добровільного секторів. економіки, 

4 / 4 Тема 2., Масштаби, 
структура та 
ефективність економіки 
державного сектора   
 
 
 
 
 

Знати методологічні принципи та показники  
оцінки масштабів державного  сектора на 
макроекономічному рівні. Оцінювати масштаби 
державного сектора в Україні і світі  Знати 
критеріальну базу структурування державного 
сектора економіки ,здійснювати  його 
структурування за різними критеріями. 
Засвоїти критерії ефективності державного 
сектора , показники та  методики  її оцінки. 

Тести, питання, 
індивідуальні 
письмові 
завдання, 
задачі, 
управлінські 
ситуації 

4 / 4 Тема 3.Матеріальна та 
фінансова основа 
економіки  державного 
сектора 

Знати місце, роль , об’єкти державної 
власності як матеріальної основи державного 
сектора. Володіти механізмами реалізації 
державної політики у сфері  володіння, 
використання, розпорядження державним 
майном., засвоїти способи використання 
державної власності. 
 Знати  основи публічних фінансів як 
фінансового базису функціонування 
державного сектора, доходи економіки 
державного сектора та видатки за основними 
напрямками (соціальне забезпечення, освіта, 
охорона здоров’я тощо)  розуміти проблеми  
бюджетного дефіциту, державного 
кредитування, державного боргу та способи їх 
розв'язання. Вміти застосовувати теоретичні 
положення для обґрунтовування пропозицій 
щодо удосконалення публічного управління. 

 

4 / 4 Тема 4. Масштаби, 
структура, матеріальна, 
фінансова база та 
ефективність 
муніципального  
(комунального ) 
сектора економіки  
  
 
 
 
 
 
 
  

Знати показники та індикатори оцінки 
масштабів муніципального  (комунального) 
сектора в національній та регіональній 
економіці, його структуру. Вміти діагностувати 
присутність мунципального сектора економіки в 
економіці країни, регіону. Знати матеріальну та 
фінансову основу муніципального сектора 
економіки. Розуміти роль комунальної 
власності, володіти інструментами її 
використання.  Знати процеси формування 
доходів комунального сектора, муніципальних 
закупівель та муніципальних запозичень. 
Оцінювати результати та ефективність 
функціонування муніципального 
(комунального) сектора економіки.  

Тести, питання, 
індивідуальні 
письмові 
завдання, 
тренінг-вправи  

4 / 4 Тема 5.Управління 
публічним сектором 
економіки в процесі 
забезпечення його 
цілей та 
функціонального 
навантаження 

Знати роль публічного сектора у наданні 
суспільних благ , методологічні підходи до 
розв’язання проблем надання суспільних благ. 
Володіти  знаннями щодо усунення проблеми  
умов макроекономічного оптимуму в рамках 
«державний-приватний сектор», знати  
механізми управління  публічним сектором в 
контексті послаблення циклічних коливань та 

 



 

забезпечення робочих місць, утримання 
інфраструктури, розвитку сфер з 
пролонгованим ефектом в рамках економіки 
публічного сектора. 
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Оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 



 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-5)  100 

 

Шкала оцінювання: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


