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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Головний закон економіки:

«На всіх все одно не вистачить» ...

(Стів Джонс, корпоряція Apple Inc.)

Курс «Державне регулювання економіки» допоможе
вам засвоїти фундаментальні та прикладні засади 
державного управління господарськими процесами
та механізмами реалізації фінансово-економічної
політики держави в умовах суспільних
трансформацій.



МЕТА КУРСУ: СФОРМУВАТИ У СТУДЕНТІВ ЦІЛІСНУ СИСТЕМУ ЗНАНЬ І
НАВИЧОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ ЦІЛЕЙ, ПРИНЦИПІВ, ФУНКЦІЙ, МЕТОДІВ ТА
ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ.

Компетентності Результати навчання
Знання, вміння та навички використання
базових понять державного 
регулювання економіки

Здатність визначити головні чинники, які обумовлюють необхідність державного 
регулювання та проводити компаративний аналіз економічних систем та 
механізмів.
Спроможність використовувати різні методи державного регулювання економіки
в залежності від поставлених цілей, визначити ролі суб’єктів управління державою 

в її розвитку. 
Здатність формувати прогнози соціально-економічного розвитку країни на 
сонові використання різних методів (експертних, екстраполяції тт. ін).
Вміння оцінювати рівень фінансово-кредитного регулювання економіки, 
бюджетно-фінансового та податкового регулювання. 

Здатність розробляти та 
використовувати прикладний
інструментарій державного 
регулювання економіки

Спроможність оцінювати вплив державних органів на реалізацію інноваційної
політики в Україні .
Здатність визначати платіжний баланс та розробляти інструментарій його
корегування з боку держави.
Здатність оцінювати ключові індикатори ринку праці , інструменти державного 
впливу на нього.
Здатність розробляти заходи з підтримки підприємницької діяльності, середнього
та малому бізнесі в Україні.
Спроможність оцінювати регіональну економічну політику та шляхи її реалізації в 
Україні. 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Регулювання економіки як функція держави

Тема 2. Теоретичні основи державного регулювання економіки

Тема 3. Стратегія соціально-економічного розвитку держави

Тема 4. Структурна та інвестиційна політика

Тема 5. Науково-технічна та інноваційна політика

Тема 6. Регіональна економічна політика

Тема 7. Державне регулювання підприємництва

Тема 8. Державне регулювання розвитку окремих сфер господарської діяльності

Тема 9. Соціальна політика держави

Тема 10. Фінансовий механізм державного регулювання економіки

Тема 11. Грошово-кредитний механізм регулювання економіки

Тема 12. Державне регулювання цін та інфляція

Тема 13. Програмування і прогнозування в системі державного регулювання економіки


