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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

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 

 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 
Здатність 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. 

 Здатність зберігати та примножувати 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, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 



ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДОДАТКОВО СПРИЯЄ  
ФОРМУВАННЮ СТУДЕНТОМ ТАКИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

 Здатність визначати та описувати характеристики 

організації. 

Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти  їх з факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

 Здатність визначати перспективи розвитку організації 



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 свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в  Україні. 

Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення  

суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення  

здорового способу життя. 

Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій  лідерства. 

 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень 

Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для  

обґрунтування управлінських рішень. 

 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. 

 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Лекційний матеріал 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

вказівки та завдання для практичних занять, 

роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання, 

Методичні  

самостійної  

тести 

Навчальний посібник, практикум 

 

Дистанційний курс 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Кандидат економічних наук, професор Ковтун О. І. 



ВДАЛОГО  
ВИБОРУ! 


