НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Державне регулювання економіки
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою даної дисципліни є формування системи знань з теорії управління
економікою в різних країнах та набуття досвіду щодо прийняття економічних рішень на
рівні державного управління.
Завданням курсу є вивчення економічної політики держави, її видів, теорії та
практики управління та регулювання економічних процесів. Предметом курсу є наукові
засади і принципи державного регулювання економікою, види державного економічного
регулювання в різних країнах і, зокрема, в Україні.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
цілі економічного розвитку та види економічної політики держави, що
спрямовані на їх досягнення.
основні принципи побудови та організації господарської системи, а також
основні погляди та точки зору на економічний розвиток господарських систем;
всі види економічної політики держави щодо регулювання внутрішнього
ринку, основні та вторинні методи та засоби державного регулювання в рамках кожного
виду регулювання;
місце, роль та структуру органів економічної влади в Україні та основних
методів регулювання, що застосовуються;
вміти:
аналізувати динаміку основних макроекономічних показників та робити на їх
основі обгрунтовані висновки та прогнози;
досліджувати зв´язок між різними економічними чинниками впливу та їх
наслідками для економіки;
прогнозувати перспективи розвитку національної економіки виходячи з
інформації про застосування різних методів економічного регулювання.
Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Основи та принципи державного регулювання економіки..
Тема 1. Теорії виникнення держави та еволюції її функцій.
Тема 2. Необхідність та теоретичні основи державного регулювання економіки.
Тема 3. Державні інститути та механізм регулювання економіки
Тема 4 . Об’єкти та суб’єкти державного регулювання. Органи державного
керування в системі державного регулювання економіки.
Тема 5. Обґрунтування перспектив економічного розвитку. Державне
прогнозування та програмування.
Тема 6. Макроекономічне планування.
Модуль 2. Економічна політика держави та її засоби.
Тема 7. Фінансово-кредитне регулювання економіки.
Тема 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 9. Науково-технічна політика держави.
Тема 10. Інвестиційна політика держави.
Тема 11. Цінова політика та регулювання цін.
Тема 12. Структура економіки та структурна політика.
Тема 13. Соціальна політика та регулювання ринку праці.
Тема 14. Регіональна політика держави.
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