
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ 

ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА 

КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і оподаткування», 

«Управлінський облік і податковий консалтинг» 



Обсяг: 

3 кредити, 90 годин,  в 

т.ч. лекцій 20 год., 

практичні паняття 20 год., 

самостійна робота 50 год. 

Період вивчення: 

1-й курс , 2-й семестр 

Підсумкова форма  

контролю: 

«залік» 

Метою вивчення 
навчальної дисципліни “Державне регулювання економіки” 

є формування у студентів додаткових компетентностей, що надають такі 

можливості  та переваги на ринку праці як знання методології, методики та 

організаційних основ  державного регулювання економіки в ринкових і 

перехідних національних 

економічних системах 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 



ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 Предметом 

дисципліни «Державне регулювання 

економіки» є  закономірності, принципи та 

методи регулювання  функціонування та 

розвитку економічних систем 



ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДОДАТКОВО СПРИЯЄ  
ФОРМУВАННЮ СТУДЕНТОМ ТАКИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Здатності реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, 

усвідомлювати  цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого  розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

Здатності зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення  суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її  місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства,  техніки і технологій. 

 Здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 Здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 



ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДОДАТКОВО СПРИЯЄ  
ФОРМУВАННЮ СТУДЕНТОМ ТАКИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Здатності виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування  сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

Здатності пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей,  аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

Розуміння особливостей сучасної світової та національної економік, їх інституційної 

структури,  обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньо-економічної 

політики держави. 

Здатності застосовувати економіко-математичні методи і моделі для вирішення 

економічних  задач. 

Здатності проводити  економічний аналіз функціонування та розвитку

 суб'єктів  господарювання, оцінку їх

 конкурентоспроможності. 

 Здатності поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних 

сферах 

з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальний курс складається з таких тем: 
Тема 1. Регулювання економіки як функція держави 

Тема 2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни 

Тема 3. Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання 

Тема 4. Фінансова та грошово-кредитна 

політика  Тема 5. Державне регулювання цін 

та інфляції  Тема 6. Структурна та 

інвестиційна політика 

Тема 7. Науково-технічна та інноваційна політика 

Тема 8. Державне регулювання підприємництва 

Тема 9. Державне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності  Тема 10. Регіональна економічна політика 

Тема 11. Соціальна політика 

Тема 12. Державне регулювання природоохоронної діяльності 



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та  

розвиток у студентів таких результатів навчання: 

 Знати і розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові 

та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на рівні 

різних  економічних систем. 

Володіти загальнонауковими методами дослідження 

соціально-  економічних процесів. 

Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені

 необхідністю  забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі  розуміння предметної області у загальній системі знань 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Лекційний матеріал 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

 

Методичні вказівки та завдання для практичних занять,  

самостійної роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання, тести 

Навчальний посібник, практикум  

Дистанційний курс 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Кандидат економічних наук, професор Ковтун О. І. 



ВДАЛОГО  
ВИБОРУ! 


