НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Доходи населення в трансформаційній економіці
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: формування знань про принципи побудови системи суспільних доходів
населення в умовах ринкової трансформації, яка вбирає в себе як принципи ринкової
факторної моделі, так і соціально спрямовані складові
Завдання: надання знань про базові основи теорії доходів населення у ринковій
економіці; прищеплення навичок використання інструментарію соціально-економічної
статистики і аналізу до визначення номінальних та реальних оцінок доходів населення;
вивчення основ державної політики з регулювання доходів
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основні категорії теорії доходів, основні підходи до класифікації доходів,
принципи проведення державної політики регулювання доходів, напрямки реформування
доходів в трансформаційній економіці України
вміти: використовувати методи соціально-економічної статистики і аналізу до
визначення номінальних та реальних оцінок доходів населення, володіти категоріальним
апаратом, знати сутність соціально-економічних явищ та процесів, які впливають на
формування доходів, аналізувати їх взаємозв’язок.
Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Теоретико-методологічні засади аналізу сукупних доходів населення
у трансформаційній економіці.
Тема 1. Сукупні доходи населення в ринковій економіці
Тема 2. Проблема формування та розподілу доходів населення в економічних
теоріях
Тема 3. Динаміка і структура грошових доходів і рас ходів населення
Тема 4. Заробітна плата в структурі сукупних доходів населення: сутність, функції,
принципи організації
Тема 5. Факторні доходи населення та особливості їх становлення в Україні
Модуль 2. Державне регулювання доходів населення в умовах переходу до
ринкової соціально-економічної системи.
Тема 6. Теоретико-методологічні засади державного регулювання доходів
населення
Тема 7. Економічні школи про розподіл доходів і наслідки їх державного
регулювання
Тема 8. Доходи населення у соціально-ринковому господарстві та сутність
соціального партнерства у сфері доходів населення
Тема 9. Досвід регулювання доходів в країнах з розвиненою економікою
Тема 10. Державне регулювання доходів в умовах ринкової трансформації
економіки України
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