
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ 
Кафедра економіки та фінансів 

Економічний факультет 
 
Семестр - 3 
Освітній ступінь  бакалавр 
Кількість кредитів ЄКТС- 3,0 
Форма контролю - залік 

Загальний опис дисципліни 
 

Мета: ознайомлення студентів з концептуальними основами економічного аналізу 
політики. 

Предмет дисципліни: система суспільних відносин з приводу формування цілей, 
методів та інструментів державної політики. 

Завдання дисципліни: сформувати у студентів концептуальну уяву щодо логіки 
формування політичного вибору суспільства. 

Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану. Курс 
«Економічний аналіз політики» органічно пов'язаний з системою усіх економічних наук. 
За своїм методологічним змістом курс «Економічний аналіз політики» знаходиться в 
тісному зв’язку з такими дисциплінами навчального плану як економіка і фінанси 
суспільного сектора, державні фінанси, аналіз витрат і вигід тощо. 

Після опанування курсу «Економічний аналіз політики» студент повинен знати: 
моделі інституціональної організації суспільної взаємодії; фундаментальні обмеження 
прийняття оптимальних політичних рішень; нормативні принципи конституції 
економічної політики. 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 
дисципліни: Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. Здатність виявляти знання та розуміння 
проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, 
макро- та міжнародному рівнях. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і 
явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 
результати. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 
інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави. Здатність прогнозувати на основі стандартних 
теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси. Здатність 
обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних 
систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. Здатність 
самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, 
пропонувати способи їх вирішення.  

Зміст за темами 
Тема 1. Політика як предмет економічного аналізу 
Тема 2. Правила і процедури голосування. Витрати прийняття політичних рішень 
Тема 3. Політичний вибір в умовах прямої демократії 
Тема 4. Політичний вибір в умовах представницької демократії 
Тема 5. Маніпулювання розподілом голосів 
Тема 6. Політичні системи, розподіл влади і політична рівновага 



Тема 7. Бюрократія, групи політичного тиску і пошук ренти. 
Тема 8. Політичні бізнес-цикли 
Тема 9. Конституція економічної політики 


