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ПЕРЕДМОВА 
 

Вивчення теорії і практик економіки публічного сектору є 
основою, базисом для розуміння політичного, соціального та 
економічного життя суспільства, формування нового типу 
економічної, управлінської та політичної культури публічного 
службовця, що сприятиме ефективному вирішенню складних 
завдань трансформації соціально-економічної системи України, 
демократизації суспільних відносин та модернізації 
державотворення.  

Найближчі десятиліття у вищій школі в системі 
підготовки кадрів з публічного управління та адміністрування 
потрібно буде підготувати нову генерацію спеціалістів різних 
галузей з ґрунтовними знаннями з державного управління, 
основ функціонування сучасної національної та регіональної 
економіки, механізмів взаємодії законів економічного розвитку 
з суспільними відносинами, пріоритетних принципів 
господарювання, що забезпечить якісні перетворення в 
суспільстві, сприятиме підвищенню рівня життя населення, 
впровадженню новітніх управлінських технологій.  

Сучасна фундаментальна теорія економіки публічного 
сектору повинна надати теоретичний та практичний 
інструментарій майбутнім управлінцям, спеціалістам інших 
галузей для їх професійної діяльності, показати як саме, на 
стику багатьох наук вирішувати актуальні державні та 
господарські проблеми, приймати управлінські рішення.  

Мета даного посібника – це:  
1. Формування у студентства нової економічної філософії, 

що ґрунтується на поєднанні класичних підходів з 
найсучаснішими концепціями теорій публічного управління; 

2. Комплексне застосування новітніх управлінських 
технологій економічного аналізу та навчання для підготовки 
висококваліфікованих фахівців; 

3. Посилення зв’язку державного та муніципального 
управління з практикою господарювання в умовах суспільних  
трансформацій, переходу до інформаційно-інтелектуального 
суспільства. 

Навчальний посібник включає 23 теми, їх кількість і 
послідовність визначається вимогами та стандартами 
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Міністерства освіти і науки. Центральною проблемою 
викладеного матеріалу є аналіз закономірностей 
функціонування та трансформації економіки публічного 
сектору, управлінських методів державного регулювання 
ринків. 

В навчальному посібнику зроблено акценти на теорії 
економіки публічного сектору, управлінні його ресурсним 
потенціалом на загальнонаціональному так і регіональному 
рівнях, питаннях соціально-економічного планування і 
прогнозування в системі публічного управління, прикладних 
аспектах статистики, аналітики, обліку і аудиту публічної 
економіки. Конкурентною перевагою посібника є розгляд 
публічного управління економікою туризму, питань публічно-
приватного партнерства як механізму взаємодії держави і 
бізнесу, інноваційних технологій, брендингу та маркетингу в 
управлінні економікою публічного сектору. Даний посібник 
зорієнтований на формування інтенсивного типу навчання, 
включає не тільки ґрунтовний теоретичний матеріал, але і 
навчальні тренінги, завдання, тести, задачі, що сприятиме 
забезпеченню більш високої результативності навчального 
процесу, раціоналізуватиме організацію навчального процесу.  

Запропонований навчальний посібник підготовлений 
авторським колективом, який має досвід викладання 
управлінських та економічних дисциплін у вищих навчальних 
закладах. Він відрізняється глибиною аналізу, логічною 
послідовністю викладеного матеріалу, за своєю структурою 
містить виклад загальних засад теорії економіки публічного 
сектору, основних проблем державного та муніципального 
управління соціально-економічними процесами, відображає 
сучасні тенденції стратегічного курсу України на 
євроінтеграцію. 

Автори з вдячністю приймуть всі конструктивні 
зауваження та пропозиції щодо вдосконалення змісту і форми 
викладу навчального матеріалу посібника. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКИ ПУБЛІЧНОГО 
СЕКТОРУ 

 
 

Тема 1. Економічна система як об’єкт публічного 
управління 

 
1.1. Держава та її управлінські функції. 
1.2. Сутність та структура економічної системи. 
1.3. Періодизація економічного розвитку суспільства. 
1.4. Типи економічних систем. Особливості розвитку перехідних 

економік. 
 
 

1.1. Держава та її управлінські функції 
 

Держава – унікальний витвір людської цивілізації. 
Людина протягом всього свого життя залежить від держави, 
оскільки вбачає в останній захист своїх прав та свобод. Як плату 
за це держава ставить до людини вимоги щодо дотримання 
певних правил та норм (наприклад, обов’язок сплачувати 
податки, проходження строкової військової служби тощо). У 
різні історичні періоди певні елементи політичної системи 
з’являються і зникають, виконавши свої функції, і лише держава 
є необхідною на всіх етапах розвитку людства, оскільки 
виступає об’єднуючим елементом, що узгоджує різноманітні 
суспільні інтереси заради ефективного вирішення загальних 
справ та розширеного відтворення. 

За первіснообщинного ладу характерними рисами життя 
людей були колективна власність і спільна праця членів 
громади, зрівняльний розподіл продуктів, відсутність публічної 
влади, відокремленої від основної маси людей. Громада діяла на 
основі повного самоврядування. Таке суспільство не 
потребувало держави як спеціального інституту управління й 
регулювання людських відносин. Держава виникла у процесі 
розпаду первіснообщинного ладу та появи рабовласницького 
устрою. Зокрема, первісна община поступово трансформується 
в селянську, яка базується на приватній власності окремих сімей 
на засоби виробництва. Це було прогресивним кроком, оскільки 
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стимулювало розвиток виробництва. Водночас приватна 
власність зумовила економічну нерівність сімей та посилення 
влади вождів і воєначальників, що поступово спричинило 
розшарування членів общини, появу родової знаті, а згодом і 
поділ суспільства на протилежні класи і появу держави. Вона 
формувалася в умовах зіткнення класів і ставала, за загальним 
правилом, організацією наймогутнішого, економічно панівного 
класу. За допомогою держави цей клас став і політично 
панівним і, таким чином, здобув нові засоби для придушення 
експлуатації пригніченого класу. 

Існує декілька концепцій походження держави (табл. 1.1). 
На сучасному етапі розвитку людства загальноцивілізаційною 

тенденцією є поступове перетворення держави на орган виявлення 
потреб та інтересів суспільства в цілому, не виключаючи пріоритетів 
економічно панівних соціальних груп, а держава розуміється як 
форма організації суспільства, носій публічної влади, сукупність 
взаємопов’язаних установ і організацій, які здійснюють управління 
суспільством від імені народу. 

24 серпня 1991 р. Верховна Рада Української РСР 
проголосила Україну незалежною демократичною державою, 
після чого розпочався процес міжнародного визнання нової 
держави. Першою, 02 грудня, незалежність України визнала 
Польща і встановила з Україною дипломатичні відносини. 
Протягом першого року існування незалежної країни, її 
державну самостійність визнали більше 130 країн, а на початку 
2001 р. наша держава підтримувала дипломатичні відносини із 
153 країнами світу. 

За роки незалежності зроблено чимало для того, щоб 
органічно інтегруватися до європейської міжнародної спільноти. 
Україна першою з країн СНД уклала угоди про партнерство і 
співробітництво з Євросоюзом, стала повноцінним членом Ради 
Європи, учасницею Організації з безпеки і співробітництва в 
Європі (ОБСЄ), підписала ряд документів про співробітництво і 
партнерство з НАТО та західноєвропейськими країнами. Наша 
держава співпрацює з Міжнародним валютним фондом, 
Світовим банком, іншими світовими та європейськими 
кредитно-фінансовими інституціями. З 01 січня 2000 р. Україна 
вперше як незалежна держава почала виконувати функції члена 
Ради Безпеки ООН, що означає підвищення її відповідальності 
та ролі у збереженні миру на нашій планеті. 
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Таблиця 1.1 
Концепції походження держави 

Основні 
концепції Головні риси 

Теологічна 

(Від грецьк. theos – бог і logos – вчення). Пояснює виникнення 
держави, а також всі її рішення, діями і санкціями божественної 
волі. Така влада є “від Бога” і повинна здійснювати його волю на 
Землі. На монарха покладені основні обов'язки з поширення 
вчення Божого, з покарання ворогів, що творять зло, і зі 
створення умов для благочестивого життя людей. У філософії 
теологічну концепцію походження держави створив один із 
найвидатніших ідеологів християнської церкви Аврелій
Августин. 

Патріархальна 

Розглядає державу як продукт сім’ї, яка розрослася до розмірів 
держави, при цьому влада правителя тлумачиться як влада 
батька в сім’ї, а відносини між підданими і володарями – як 
сімейні відносини. Так, Аристотель розглядав виникнення 
держави як природний процес розвитку та ускладнення форм 
спілкування людей: спочатку люди об’єднуються в сім’ї, потім 
декілька сімей утворюють поселення, а на завершальній стадії 
цього процесу постає держава.  

Договірна 
(конвенціальна) 

Згідно концепції держава виникла в результаті свідомої і 
добровільної угоди людей, які раніше перебували у 
природному, додержавному стані, а потім для того, щоб 
надійно забезпечити свої основні права і свободи, вирішили 
створити державу. Головним завданням держави є турбота 
про спільне благо. Наділивши державу владними 
повноваженнями, люди свідомо пішли на самообмеження 
своєї свободи на користь спільних інтересів. Засновники 
теорії Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо.

Завоювання 

Виникнення держави є результатом завоювання більш 
організованими і сильнішими групами людей гірше 
організованих і слабших спільнот. Представники теорії 
завоювання – Є. Дюрінг, Л. Гумплович, К. Каутський –
доводили, що держави виникли в результаті завоювання 
одних народів іншими.

Класова 

Виникнення держави – це природно-історичний процес. 
Виникає як наслідок майнової нерівності, розподілу праці, 
класів. Зникає із зникненням класів. Засновники – К. Маркс і 
Ф. Енгельс. Ф. Енгельс наголошував, що держава “за 
загальним правилом, є державою наймогутнішого, 
економічно пануючого класу, який за допомогою держави 
стає також політично пануючим класом і здобуває таким 
чином нові засоби для придушення і експлуатації 
пригнобленого класу”. В. І. Ленін писав: “Держава є машина 
для гноблення одного класу другим, машина, щоб тримати в 
покорі одному класові інші підлеглі класи”.
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На сучасному етапі розвитку людства 
загальноцивілізаційною тенденцією є поступове перетворення 
держави на орган виявлення потреб та інтересів суспільства в 
цілому, не виключаючи пріоритетів економічно панівних 
соціальних груп, а держава розуміється як форма організації 
суспільства, носій публічної влади, сукупність взаємопов’язаних 
установ і організацій, які здійснюють управління суспільством 
від імені народу. 

24 серпня 1991 р. Верховна Рада Української РСР 
проголосила Україну незалежною демократичною державою, 
після чого розпочався процес міжнародного визнання нової 
держави. Першою, 02 грудня, незалежність України визнала 
Польща і встановила з Україною дипломатичні відносини. 
Протягом першого року існування незалежної країни, її 
державну самостійність визнали більше 130 країн, а на початку 
2001 р. наша держава підтримувала дипломатичні відносини із 
153 країнами світу. 

За роки незалежності зроблено чимало для того, щоб 
органічно інтегруватися до європейської міжнародної спільноти. 
Україна першою з країн СНД уклала угоди про партнерство і 
співробітництво з Євросоюзом, стала повноцінним членом Ради 
Європи, учасницею Організації з безпеки і співробітництва в 
Європі (ОБСЄ), підписала ряд документів про співробітництво і 
партнерство з НАТО та західноєвропейськими країнами. Наша 
держава співпрацює з Міжнародним валютним фондом, 
Світовим банком, іншими світовими та європейськими 
кредитно-фінансовими інституціями. З 01 січня 2000 р. Україна 
вперше як незалежна держава почала виконувати функції члена 
Ради Безпеки ООН, що означає підвищення її відповідальності 
та ролі у збереженні миру на нашій планеті. 

В той же час характерною рисою процесу інтеграції 
України до європейських структур є надзвичайно обережна 
позиція Євросоюзу, уповільнений розвиток економічних 
зв’язків. Серед чинників, котрі перешкоджають активізації 
інтеграційних процесів, виділяються такі, як низький рівень 
конкурентоспроможності більшості українських підприємств, 
високий рівень корупції, слабкість демократичних інституцій і 
нерозвиненість громадянського суспільства, політичні 
проблеми, що спричинили критику Ради Європи. 
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Європейський вектор зовнішньої політики України 
відкрив можливості для розвитку плідних двохсторонніх 
стосунків з європейськими державами. Чільне місце тут посідає 
Німеччина, котра за обсягом прямих інвестицій займає друге 
місце після США серед іноземних інвесторів України. Останнім 
часом активізувалися контакти з Великобританією, Францією, 
Австрією, Італією. Європейська інтеграція України передбачає 
налагодження добрих відносин з сусідніми державами. 
Найбільш активно розвиваються контакти з Польщею, яка 
сприяє реалізації прагнень України інтегруватися в європейські 
структури, енергійно підтримала вступ нашої держави до Ради 
Європи.  

Намагаючись гарантувати власну безпеку, Україна 
активізувала контакти з Північноатлантичним союзом. У липні 
1997 р. у Мадриді Президентом України та лідерами 16 держав-
членів НАТО було підписано Хартію про особливе партнерство 
між Україною і НАТО. Важливою в цьому документі є теза про 
те, що “НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет та 
незалежність України, її територіальну цілісність, а також 
принцип непорушності кордонів”. 

16 травня 2008 р. Україна стала 152-м повноправним 
членом Світової організації торгівлі. Україна набула членства у 
СОТ, реалізуючи прагнення створити економіку яка, завдяки 
використанню експортного потенціалу, могла б успішно 
інтегруватися у європейські та світові економічні відносини. 
Прогнозований і прозорий доступ до ринку товарів і послуг та 
режим, дружній для прямих іноземних інвестицій, є одними з 
основних принципів системи економічних відносин усіх 
розвинутих країн. За даними Міністерства економіки, з моменту 
вступу України до СОТ країна отримає такі переваги як 
поліпшення умов торгівлі зі 151 країною світу, на частку яких 
припадає понад 95 % світової торгівлі. Крім того, такий крок 
веде до зменшення тарифних і нетарифних обмежень на доступ 
українських товарів на товарні ринки країн-членів СОТ до 
набуття офіційного статусу переговорного процесу зі створення 
зони вільної торгівлі з ЄС. 

Отже, головне призначення держави полягає в тому, що 
вона надає організованості суспільству, управляє його справами, 
забезпечує цілісність, узгоджує багатоманітні соціальні 
інтереси. Це загальне призначення держави конкретизується в її 
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багатоманітних функціях. Є різні підходи до визначення 
функцій держави. Найпоширеніший у науковій літературі поділ 
їх на внутрішні та зовнішні. 

Основні внутрішні функції держави розрізняються 
залежно від сфер суспільного життя. Такими функціями є 
економічна, соціальна, політична й культурно-виховна, 
екологічна, правова. Економічна, або господарсько-
організаторська, функція полягає в організації й регулюванні 
державою економічної діяльності. Соціальна функція держави 
полягає передусім в узгодженні багатоманітних соціальних 
інтересів: класових, демографічних, етнічних, професійних 
тощо і забезпеченні на цій основі цілісності та єдності 
суспільства. Держава вирішує також низку важливих завдань 
щодо задоволення різноманітних потреб громадян у сфері праці, 
освіти, культури, охорони здоров’я, забезпечення житлом, 
відпочинку тощо. 

Оскільки держава є політичним інститутом, то кожна з її 
функцій тією чи іншою мірою має політичний характер. 
Політична функція держави пов’язана зі здійсненням політичної 
влади. Ця функція містить визначення програмно-стратегічних 
цілей і завдань розвитку суспільства, забезпечення 
функціонування політичної системи, політичної стабільності, 
підтримання відносин з політичними партіями, громадсько-
політичними організаціями тощо. 

Культурно-виховна функція держави спрямована на 
створення умов для задоволення культурно-освітніх запитів і 
потреб громадян, формування особистості. Реалізується вона 
через державне фінансування культурно-освітніх закладів, 
законодавче встановлення вимог до освітньої підготовки, 
підтримку розвитку мистецтва тощо. 

Екологічна функція полягає в захисті довкілля, розумному 
використанні природних ресурсів, формуванні екологічної 
культури. 

Головним засобом здійснення державою її функцій є 
право. За допомогою права держава регулює суспільні 
відносини й забезпечує елементарний порядок у суспільстві. 
Дотримання правових норм контролюється і забезпечується 
спеціальною системою державних правоохоронних органів, до 
якої входять суд, прокуратура, органи внутрішніх справ, 
податкової поліції, митного контролю, юстиції, безпеки тощо. 
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Правова, а точніше, правотворча і правоохоронна, функція є 
однією з найважливіших функцій держави. 

Зовнішні функції держави реалізуються у стосунках з 
іншими державами й міжнародними організаціями і спрямовані 
на охорону національних інтересів на міжнародній арені, їхні 
різновиди можна виокремити залежно від характеру інтересів 
держави у сфері міжнародних відносин. Найважливіші зовнішні 
функції держави – оборонна, дипломатична і функція 
співробітництва. Оборонна функція держави полягає в захисті її 
безпеки, суверенітету й територіальної цілісності від зовнішніх 
посягань. Дипломатична функція передбачає встановлення, 
підтримку і розвиток відносин з іншими державами та 
міжнародними організаціями. Функція співробітництва 
реалізується через здійснення зовнішньої торгівлі, координацію 
економічної діяльності з іншими державами, участь у 
міжнародних економічних об’єднаннях тощо. Зовнішні функції 
держави тісно пов’язані між собою, взаємодоповнюють одна 
одну, і їх розмежування має умовний характер. 

Розглянемо детальніше економічні функції держави. 
Економічні функції держави ‒ це втілення її економічної 

ролі у процесі реалізації наявної у неї економічної влади і 
власності, внаслідок чого виникає цілісна система відносин 
економічної власності та управління нею у всіх сферах 
суспільного відтворення. 

Економічних функцій держави багато і вони різноманітні 
(рис. 1.1). Фактично економічна роль держави здійснюється в 
таких широких масштабах, що кількісно виразити її нелегко. Ми 
розглянемо основні форми економічної діяльності держави. 

Одним із головних завдань держави є забезпечення 
правового і соціального середовища, що сприяє ефективному 
функціонуванню ринкової економіки. Так, правова база 
передбачає такі заходи, як надання законного статусу 
приватним підприємствам, визначення прав приватної власності 
і гарантування виконання контрактів. Держава також 
встановлює законні “правила гри”, регулює відносини між 
підприємствами, поставщиками ресурсів та споживачами, 
визначає державні стандарти ваги та якості товарів і послуг, 
проводить контроль за їх дотриманням, забезпечує народне 
господарство необхідною кількістю грошей тощо. 
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