
Теорія суспільного вибору 
Анотація. Дисципліна «Теорія суспільного вибору» посідає важливе місце в теоретичній 

та практичній підготовці політологів у циклі дисциплін професійної та практичної підготовки 

ОС «Бакалавр», створює важливу базу знань та вмінь з узагальнення та використання в 

господарський практиці актуальних проблем, пов’язаних із виробництвом та наданням 

суспільних благ, дозволяє розкрити зміст теорії суспільного вибору, розкриває широкий 

спектр сучасних теорій, у яких присутні аспекти теорії суспільного вибору. «Теорія 

суспільного вибору» займає важливе місце в системі суспільних наук, є теоретичним та 

методологічним підґрунтям для глибокого розуміння економічних та суспільно-політичних 
процесів. 
Кількість кредитів: 3 
 
Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з основними питаннями теорії 

суспільного вибору як одного із напрямів сучасної інституціональної економічної теорії, а 

також з’ясування можливостей і меж її використання до аналізу економічних і політичних 

процесів в Україні. 
 
Попередні вимоги: 
знати зміст базових соціально-економічних понять та категорій 
вміти застосовувати отримані знання і фундаментальні наукові методи дослідження для 

аналізу отриманої інформації 
володіти навичками публічних виступів 
 
Основні теми курсу: 
Тема 1. Економічна теорія, економічні та суспільні блага. 
Тема 2. Інституціональний напрям в економічній теорії та місце в ньому теорії суспільного 

вибору. 
Тема 3. Методологічні та теоретичні передумови аналізу суспільного вибору. 
Тема 4. Базові поняття теорії суспільного вибору. 
Тема 5. Становлення і розвиток предмету і методу теорії суспільного вибору. 
Тема 6. Суспільний вибір за умов прямої демократії. 
Тема 7. Суспільний вибір за умов прямої демократії та альтернативи правилу більшості. 
Тема 8. Суспільний вибір за умов представницької демократії і політична конкуренція. 
Тема 9. Суспільний вибір за умов представницької демократії та уряд і парламентські коаліції. 
Тема 10. Політичні системи, розподіл влади та проблеми федералізму. 
Тема 11. Економіка бюрократії та політична рента. 
Тема 12. Економічна теорія, суспільна політика та адміністративний ресурс. 
Тема 13. Політичний діловий цикл та його особливості в Україні. 
Тема 14. Конституційна економіка. 
 
Мова викладання: українська. 
 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 курсі (4 семестр) ОНП «Політологія» в обсязі 

90 годин, у тому числі 6 аудиторних годин (4 години лекційних занять і 2 семінарських) та 84 
години самостійної роботи. 
 
Форма контролю: залік. 
 
Викладач: Маслов Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки 
Інформація про викладача:  
https://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/staff/maslow/ 


