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Державне регулювання економіки 

Вибіркова дисципліна  

Цикл професійної та практичної підготовки                                 

 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Предметом навчальної дисципліни є проблеми ефективного 

використання форм, методів та інструментів, які є в розпорядженні держави, 

для реалізації соціально-економічних цілей розвитку суспільства.  

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є розкриття  методології, методики та  

організаційних  основ  державного  регулювання  економіки, підготовка ерудованих 

та кваліфікованих  спеціалістів,  які  повинні  правильно розуміти та обгрунтовувати 

державну економічну  політику,  вміти  вирішувати загальні економічні питання, 

передбачати наслідки того чи іншого рішення, знаходити  

шляхи вирішення сучасних економічних проблем. 

 

Основні завдання 

 

- забезпечення ґрунтовної теоретичної і практичної підготовки студентів з 

державного регулювання економіки;  

- глибоке розуміння тенденцій розвитку та сучасних модифікацій моделей 

державного регулювання економіки;  

- формування вмінь та навичок аналізу основних напрямів та інструментів 

економічної політики держави;  

- детальне опрацювання сутності, методів та механізмів державного 

регулювання економіки України в контексті системної економічної 

трансформації та глобалізації. 

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

бакалаврів 

 

Навчальна дисципліна «Державне регулювання економіки» 

взаємопов'язана з такими дисциплінами як «Політична економія»; 

«Макроекономіка»; «Мікроекономіка»; «Історія економіки та економічної 

думки»; «Національна економіка».  

 

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного 

рівня підготовки студентів, за якого вони повинні: 

а) знати: 



- необхідність і причини втручання держави в економіку; 

- можливості практичного застосування теоретичних моделей та 

принципів, реалізації механізмів державного регулювання; 

- світовий досвід державного регулювання економіки та можливості 

його застосування в Україні; 

- основи макроекономічного планування, програмування та 

прогнозування; 

- основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток; 

- грошово-кредитні та фіскальні засоби та інструменти ДРЕ та 

можливості їх використання у практичній діяльності; 

- основні види державної економічної політики; 

- специфіку макроекономічного галузевого регулювання. 

б) уміти: 

- володіти методикою складання планів, прогнозів та програм соціально-

економічного розвитку; 

- аналізувати механізм прийняття рішень органами влади та управління; 

- застосовувати аналітичні методи оцінки аналізу регіонів, економіки в 

цілому; 

- розробляти рекомендації для органів влади та управління щодо 

підвищення ефективності державної економічної політики у поточному 

періоді та на перспективу; 

- визначати межі державного втручання у функціонування економіки, 

виходячи із реальної економічної, політичної, соціальної ситуації в країні. 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Теоретичні основи державного регулювання економіки 

Тема 2. Державне прогнозування, програмування та 

макроекономічне планування 

Тема 3. Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне регулювання економіки 

Тема 4. Кон’юнктурна, структурна та інвестиційна політика держави 

Тема 5. Державне регулювання науково-технічної та інноваційної 

діяльності 

Тема 6. Державне регулювання підприємницької діяльності 

Тема 7. Державне регулювання рівня життя і соціального розвитку 

Тема 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 9. Реґіональна економічна політика держави 



Тема 10. Досвід державного регулювання економіки в зарубіжних державах  

 Кафедра – кафедра економічної теорії  

 Мова викладання – українська 

 Форми організації навчального процесу – лекції, семінарські заняття 

 Форма підсумкового контролю - залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес  - доц. Пікулик О.І. 

 

Рекомендована література 

 

1. Конституція України. - К.. Основи, 1996. – 54с. 

2. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

до документу: www.rada.gov.ua 

3. Бюджетний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

документу: www.rada.gov.ua 

4. Закон України «Про інвестиційну діяльність». [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

5. Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні». 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

6. Закон України «Про зайнятість населення». [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

7. Закон України «Про охорону праці». [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до документу: www.rada.gov.ua 

8. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

9. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

10. Закон України «Про банки і банківську діяльність». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

11. Закон України «Про Національний банк України». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до документу: www.rada.gov.ua 

12. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища». [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: 

www.rada.gov.ua.  

13. Державне регулювання економіки: навч. посібник / С. М. Чистов, 

А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 440 с. 

14. Дідівська Л. І. Державне регулювання економіки: навч. посібник.: 

4.вид., випр. / Л. І. Дідівська, Л. С. Головко. – К.: Знання, 2004. – 213с.   

15. Заблоцький Б. Ф. Перехідна економіка. / Б. Ф. Заблоцький. – К.: 

Академвидав, 2004. – 512 с.  

16. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: курс лекцій. /  

О. І. Ковтун. – Львів: «Новий світ-2000», 2007. – 340 с.  

17. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: навч. посіб.: 3. 

вид., випр. / Д. М. Стеченко. – К.: Знання, 2006. – 262с. 

18. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: навч. посібник. / 

Д. М. Стеченко. – К.: Знання, 2007. – 271c. 



19. Третяк Г. С. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / 

Г. С. Третяк, К. М. Бліщук. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – 118с. 

20. http// www.customs. gov.ua 

21. http// www.hr-portal.ru 

22. http// www.liga.net 

23. http// www.nau.kiev.ua 

24. http// www.rada. gov.ua. 

http://www./
http://www.hr-portal.ru/
http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.rada/



