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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Державне регулювання економіки ” складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності
«економічна теорія».
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни є механізм державного регулювання
ринкової економіки, основні види економічної політики держави та їх інструменти, що
застосовуються задля досягнення стратегічних цілей економічного розвитку вивчення
навчальної дисципліни є механізм державного регулювання ринкової економіки, основні
види економічної політики держави та їх інструменти, що застосовуються задля
досягнення стратегічних цілей економічного розвитку
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:


визначення основних цілей та функцій держави в ринковій економіці;



розкриття змісту основних напрямів економічної політики держави та механізму їх
впливу на економіку;



поглиблення знань про теорію та практику управління та регулювання економічних
процесів.
1.3. Кількість кредитів – 5 кредитів ECTS
1.4. Загальна кількість годин – 150 годин.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
3-й
-й
Семестр
6-й
-й
Лекції
30 год.
год.
Практичні, семінарські заняття
30 год.
год.
Лабораторні заняття
год.
Самостійна робота
90 год.
год.
Індивідуальні завдання
1.6. Заплановані результати навчання

Після проходження курсу студенти повинні 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;
 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;
А також, 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.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Основи та принципи державного регулювання економіки..
Тема 1. Теорії виникнення держави та еволюції її функцій.
Характеристика сучасної ринкової системи господарювання. Основні напрями
економічної діяльності держави. Теорії макроекономічного регулювання.Необхідність,
суть, функції, цілі та принципи державного регулювання економіки.Способи регулювання
економіки.Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток. Методи
державного регулювання економіки. Органи державного регулювання економіки.
Тема 2. Необхідність та теоретичні основи державного регулювання економіки.
Сутність державного регулювання, його необхідність і практичне значення. Теорії
макроекономічного регулювання. Сучасні підходи та принципи державного регулювання
економіки. Особливості управління економікою перехідного типу.
Тема 3. Державні інститути та механізм регулювання економіки
Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток. Методи
державного регулювання економіки. Органи державного регулювання економіки.

Тема 4 . Об’єкти та суб’єкти державного регулювання. Органи державного
керування в системі державного регулювання економіки.
Методи державного регулювання економіки. Об’єкти та суб’єкти державного
регулювання Органи державного регулювання економіки.
Тема 5. Обґрунтування перспектив економічного розвитку. Державне
прогнозування та програмування. Макроекономічне планування.
Стратегія економічної і соціальної політики України. Соціально-економічне
прогнозування: суть та види. Методи та моделі економічного прогнозування. Суть
державного програмування та організація розробки цільових комплексних програм.
Оцінка ефективності програм.Планування в системі державного регулювання економіки.
Основи методології індикативного планування. Методи планування
Розділ 2. Економічна політика держави та її засоби.
Тема 6. Фінансово-кредитне регулювання економіки.
Кредитно – грошова політика держави. Вплив держави на ціни і ціноутворення.
Функція місцевих бюджетів у регулюванні економічних відносин.
Тема 7. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Необхідність, сутність, цілі й принципи зовнішньоекономічної політики
Української держави. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на
функціонування зовнішньоекономічного сектора. Платіжний баланс як інструмент
державного регулювання.
Тема 8. Науково-технічна політика держави.
Державна науково-технічна та інноваційна політика.Форми регулювання науковотехнічної діяльності.Державне регулювання інноваційних процесів.
Тема 9. Інвестиційна політика держави.
Суть і механізм структурної політики держави. Державне
інвестиційної діяльності. Показники економічної ефективності інвестицій.

регулювання

Тема 10. Цінова політика та регулювання цін.
Необхідність і методи державного регулювання цін. Антиінфляційна політика
Тема 11. Структура економіки та структурна політика.
Структура економіки як об’єкт державного регулювання. Міжгалузевий баланс
виробництва і розподілу продукції.Сучасний стан структури економіки України.
Тема 12. Соціальна політика та регулювання ринку праці.
Цілі, пріоритети й принципи соціальної політики держави. Державне регулювання
ринку праці. Регулювання доходів і споживання населення.Державне регулювання рівня
та якості життя населення. Система соціального захисту населення. Вплив держави на
розвиток соціальної інфраструктури.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с.
л п лаб. інд.
р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12
Розділ 1. Основи та принципи державного регулювання економіки
Тема
1.
Теорії
виникнення держави
та
еволюції
її
10
2 2
6
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.
Макроекономічне
планування.

12

2

4

6
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2

2

6

12

4

2

6

14

4

4

6

Разом за розділом 1
58
14 14
30
Розділ 2. Економічна політика держави та її засоби.
Тема 6. Фінансовокредитне
регулювання
економіки.

12

2

2

8

с.
р.
13

Тема 7. Державне
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Тема 8. Науковотехнічна
політика
держави.
Тема 9. Інвестиційна
політика держави.
Тема
10.
Цінова
політика
та
регулювання цін.
Тема 11. Структура
економіки
та
структурна політика.
Тема 12. Соціальна
політика
та
регулювання
ринку
праці.
Разом за розділом 2
Усього годин

12

2

2

8

12

2

2

8

14

2

2

10

12

2

2

8

14

2

2

10

16

4

4

8

92
150

16 16
30 30

60
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назва теми
Необхідність та суть макроекономічного регулювання. Предмет і
метод
Основи методології та організації державного
регулювання економіки
Основні форми впливу держави на соціально-економічний
розвиток
Об’єкти та суб’єкти державного регулювання Органи державного
регулювання економіки.
Макроекономічне прогнозування. Державне планування та
програмування
Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне регулювання
економіки
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Державне регулювання науково-технічної та інноваційної
діяльності
Інвестиційна політика держави
Державне регулювання цін та інфляції
Кон’юнктурна, структурна політика держави
Державне регулювання рівня життя і соціального розвитку
Разом

Кількість
годин
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
30

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Види, зміст самостійної роботи
Державне регулювання економіки як функція держави
Стратегія соціально – економічного розвитку країни
Державне регулювання окремих сфер господарської діяльності
Об’єкти та суб’єкти державного регулювання Органи державного
регулювання економіки.
Макроекономічне прогнозування. Державне планування та
програмування
Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне регулювання
економіки
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Державне регулювання науково-технічної та інноваційної
діяльності
Державне регулювання процесу структурної перебудови та
інвестиційної діяльності
Державне регулювання цін та інфляції
Державне регулювання природоохоронної діяльності.
Соціальна сфера як об’єкти державного регулювання.
Разом

Кількість
годин
6
6
6
6
6
8
8
8
10
10
8
8
90

6. Індивідуальні завдання
1. Державна інноваційна політика у різних економічних системах.
2. Державна антициклічна політика.
3. Державне регулювання розвитку АПК у зарубіжній практиці та в Україні.
4. Механізми державного регулювання іноземного інвестування в ринковій та
транзитивній економіці.
5. Державне регулювання комерційної діяльності.
6. Стан та державне регулювання банківської системи України.
7. Державне регулювання цін у зарубіжній практиці та в Україні.
8. Державне регулювання валютної системи в Україні.
9. Державне регулювання та обіг цінних паперів в Україні.
10. Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні.
11. Світовий досвід державного регулювання діяльності суб’єктів природних
монополій.
12. Державне регулювання інвестиційної діяльності.
13. Амортизаційна політика держави.
14. Екологічна політика держави та її необхідність
15. Зарубіжний досвід протидії картельній практиці.
16. Еволюція антитрестівської політика у США.
17. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки.
18. Екологічна політика держави в умовах сталого розвитку.
19. Державне регулювання зайнятості в соціал-демократичній моделі.
20. Державна соціальна політика у США.
21. Соціальна політика в Японії.
22. Методи та інструменти державного регулювання корпоративного сектору
економіки.

23. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в національній економіці в
умовах членства в СОТ.
24. Державна регіональна політика: особливості реалізації в різних економічних
системах.
25. Державне регулювання економіки у США.
26. Особливості державного регулювання економіки в Японії.
27. Державне регулювання економіки у Норвегії.
28. Державне регулювання економіки у Швеції.
29. Державне регулювання економіки у Великій Британії.
30. Державне регулювання економіки у Німеччині.
31. Світовий досвід державного регулювання міграції робочої сили.
32. Державне регулювання фондового ринку в Україні.
33. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального
розвитку.
34. Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки.
35. Прогнозування та державне регулювання економіки рівня життя населення.
36. Зовнішні ефекти та їх державне регулювання в ринковій економіці.
37. Державне регулювання діяльності малого та середнього бізнесу: зарубіжний та
вітчизняний досвід.
7. Методи контролю
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою
та відповідно до Європейської системи залікових кредитів (ECTS). Підсумком курсу є
залік.
Контроль та оцінювання за даною дисципліною включає поточний контроль знань,
контроль за модульними роботами, залік
Поточний контроль знань (60 балів) складається з активної роботи студента під час
семінарських занять, де оцінюються індивідуальні відповіді, участь в обговоренні ситуацій,
доповіді на основі самостійного поглибленого вивчення питання з теми курсу; доповнення,
запитання до виступаючого, рецензія на виступ; проведення поточного модульного
контролю.
Підсумковий контроль знань здійснюється в кінці у формі заліку, який проводиться у
письмовій формі з наступним обговоренням, оцінюється в 40 балів.
8. Схема нарахування балів

Т1
5

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1
Розділ 2
Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
Т7
Т8
Т9
Т10 Т11 Т12
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Т1, Т2 ... Т8 – теми розділів.

Разом
60

Залік

Сума

40

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
70-89
50-69
1-49

Оцінка
для екзамену
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для заліку
зараховано
не зараховано
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