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Нормативна навчальна дисципліна 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є засвоєння фундаментальних і прикладних засад 

державного управління господарськими процесами та механізмів реалізації фінансово-

економічної політики держави в умовах суспільних трансформацій. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни:  формування у студентів сучасного мислення та спеціальних 

знань у галузі методології, методики та організаційних основ державного регулювання 

економіки, а також набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання 

функцій та реалізації повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни: у процесі вивчення навчальної 

дисципліни студент має опанувати відповідну сукупність знань, вмінь та навичок, які 

повинні сприяти загально-професійній підготовці майбутніх спеціалістів і забезпечити 

належне виконання ними покладених завдань у сфері державного регулювання економіки та 

економічної політики. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 
 

Дисципліна передує вивченню дисциплін «Стратегічне управління в публічних 

організаціях», «Економічні засади публічного управління», «Регіональне управління та 

територіальне планування», «Соціальна і гуманітарна політика», «Публічна політика». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної та 

регіональної політики щодо державного регулювання економіки; закономірності державного 

регулювання економіки на державному та регіональному рівнях; особливості державного 

регулювання економіки в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях; методичні 

та організаційні основи управління розвитком суспільства; існуючі моделі державного 

управління, вітчизняну систему та структуру органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх компетенції; законодавчі та нормативно-правові засади діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо державного 

регулювання економіки. 

б) уміти: використовувати загальнонаукові та конкретнонаукові методи для 

дослідження механізму державного регулювання економіки у країні; обґрунтовувати критерії 

для оцінювання наслідків прийнятих управлінських рішень щодо реалізації тієї чи іншої ДЕП 

у країні; розраховувати основні макроекономічні показники в країні та застосовувати їх 

економічну сутність для ефективного державного регулювання економіки країни; визначати 

основні показники, що характеризують економічне становище країни, та застосовувати їх у 

процесі державного регулювання економіки країни; обирати доцільні інструменти 

державного регулювання та регуляторного впливу на господарські процеси на різних рівнях 

державного управління; розраховувати основні показники, що характеризують ефективність 

реалізації структурної та інноваційно-інвестиційної політики в країні, та застосовувати їх для 

ефективного державного регулювання економіки країни; проводити аналіз різних видів 

економічної політики в країні на державному та регіональному рівнях. 

 



Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Об’єктивна необхідність і теоретичні засади державного управління. 

Тема 2. Досвід державного регулювання економіки у зарубіжних країнах. 

Тема 3. Органи державного управління України в системі державного регулювання 

економіки. 

Тема 4. Правові, адміністративні та економічні методи державного управління та 

регулювання економіки. 

Тема 5. Форми і методи роздержавлення і приватизації у складі економічної політики 

держави. 

Тема 6. Прогнозування соціально-економічного розвитку у системі державного 

регулювання економіки. 

Тема 7. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

Тема 8. Фінансово-кредитне регулювання економіки. 

Тема 9. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 10. Державне регулювання розвитку науки і техніки. 

Тема 11. Державне регулювання розвитку основних сфер господарської діяльності в Україні. 

Тема 12. Державне регулювання ринку трудових ресурсів та оплати праці. 

Тема 13. Державне регулювання розвитку cоцiального розвитку та пiдвищення рiвня життя 

населення. 

Тема 14. Державне регулювання розвитку сфери обслуговування населення. 

 

 

 
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та менеджменту 

Протокол №11 від 27 червня 2017р. 
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