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Назва курсу  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
Адреса викладання 

курсу 
79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та 
кафедра, за якою 

закріплена 
дисципліна 

Кафедра менеджменту 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

07 «Управління та адміністрування» 
073 «Менеджмент» 

 
Викладачі курсу ЗАМРОЗ Марʼяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту 
Контактна 
інформація 
викладачів 

marуana.zamroz@lnu.edu.ua;  mariana.zamroz@gmail.com; 
https://econom.lnu.edu.ua/employee/zamroz-m-v 
 

Консультації по 
курсу 

відбуваються 

Щосереди, 11:30 – 12:30 год. (адреса економічного факультету: 79000, 
Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 304)  
Також консультації проводяться в день проведення лекцій (за попередньою 
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Skype чи Zoom 
або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати 
на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/  
 

Інформація про 
курс 

Силабус вибіркової навчальної дисципліни «Державне регулювання 
економіки» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки фахівця освітннього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання 
принципово нових обґрунтованих підходів до нагального вирішення 
поставлених перед економікою країни завдань, передусім до здійснення 
конкретних, глибоко продуманих, ефективних, практичних кроків у сфері 
державного регулювання економіки. Тому у курсі особливу увагу приділено 
засвоєнню сутності, ролі, основних методів державного регулювання, 
дослідженню методичних підходів до розробки системи державного 
регулювання, а також визначенню обмеження та можливості підприємств, 
спричинені державним втручанням у сферу господарювання. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» є завершальною 
вибірковою дисципліною з спеціальності 073 «Менеджмент» для освітньо-
професійної програми «Управління та адміністрування» на освітньому 
ступені бакалавра, яка викладається в 7-му семестрі в обсязі 4-х кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Державне регулювання 
економіки» є формування теоретичних знань, розвиток здібностей і 
практичних навиків студентів з питань розробки та реалізації управлінських 
рішень у сфері управління економікою. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Державне регулювання 
економіки» є:  
- засвоєння студентами сутності, ролі, основних методів державного 
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регулювання; 
- розкрити методичні підходи до розробки системи державного 

регулювання;  
- визначити обмеження та можливості підприємств, спричинені 

державним втручанням у сферу господарювання; 
- формування у студентів навичок самостійного аналізу побудови 

логічних схем та системного підходу до основ державного управління 
економікою. 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  
1. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Навч. Посібник. – 

Львів: “Новий світ – 2000”, 2007. – 432с. 
2. Михасюк І.Р., Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: 

Підручник. – Львів: “Магнолія плюс”; видавець СПД ФО “В.М. Піча”, 2006. 
– 220с. 

3. Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. 
Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів : Видавничий центр 
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 334 с. 

4. Скрипник А.В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, 
корупція, вибори). Курс лекцій. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 296 с. 

5. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки. – К.: МАУП, 2004. 
– 262 с. 

6. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки. – К.: Знання, 2006. – 
435 с. 

Додаткова література:  
1. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М. Чистов, А.Є. 

Нікіфоров, Т.Ф. Куценко та ін. –  К.: Вид-во КНЕУ, 2000. 
2. Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки. – К., 

2000. – 213 с. 
3. Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. 

Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. – К.: Знання України, 2002. – 326 с. 
4. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання 

економіки / За ред. І. Михасюка. Підручник. Друге вид.,виправлене і 
доповнене. –К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. – 592 с.  

5. Федяєва М. С. Державне регулювання економіки: теорія і практика : 
навч.- метод. посіб. / М. С. Федяєва. – Херсон : Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. – 168 с. 

Тривалість курсу 120  год. 
Обсяг курсу 48 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 години практичних 

занять та 72 годин самостійної роботи 
Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
знати : 
- сучасні проблеми державного регулювання економіки, а також світовий 
досвід його здійснення в ринкових умовах; 
- методологічні засади державного регулювання економіки — мету, 
принципи, функції; 
- засоби, сфери і об’єкти державного регулювання економіки та його 
основний механізм; 
- законодавчі акти і концептуальні підходи до створення державної системи 
економічного прогнозування та планування; 



 4 

- значення соціально-економічних і науково-технічних програм державного 
рівня у процесі регулювання економіки. 

вміти : 
• - визначати сутність і специфіку розмежування функцій державного 

регулювання економіки за рівнями управління; 
• - володіти методикою складання планів, прогнозів та програм соціально-

економічного розвитку; 
• - виявляти необхідні сфери та напрямки державного регулювання економіки; 
• - визначати тип державної грошово-кредитної політики та давати оцінку 

інструментам, що застосовуються; 
• - визначати інструменти державного регулювання підприємництва для 

певних галузей економіки і видів економічної діяльності; 
• - розраховувати основні показники рівня життя і робити висновки про рівень 

та якість життя населення; 
• - самостійно аналізувати побудову логічних схем та системного підходу до 

основ державного управління економікою; 
• - управляти розвитком підприємства з урахуванням обмежень державного 

впливу.                         
Ключові слова Державне регулювання, соціально-економічний розвиток, підприємництво, 

бюджетно-податкове регулювання, фінансово – кредитне регулювання, 
інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, державне регулювання 
праці, рівень життя населення, соціальна сфера, розвиток галузі, регіон, 
зовнішня торгівля. 

Формат курсу Денний  
 Проведення лекцій, практичних робіт та консультацій для кращого розуміння 

тем 
Теми Тема 1. Теоретичні засади державного регулювання економіки. 

Тема 2. Функції та засоби державного регулювання економіки. 
Тема 3. Макроекономічне прогнозування  
Тема 4. Планування соціально-економічного розвитку країни. 
Тема 5. Фінансова та грошово-кредитна політика держави 
Тема 6. Підприємництво як об’єкт державного регулювання 
Тема 7. Державне регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності 
 Тема 8. Державне регулювання розвитку промислового виробництва та 
агропродовольчого комплексу 
Тема 9. Державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку 
соціальної сфери 
Тема 10 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Підсумковий 
контроль, форма 

Залік в кінці семестру 
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим 

структурним компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове 
оцінювання знань студентів здійснюється за поточним та проміжним 
контролем знань протягом семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 
використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю – усне опитування, проведення тестування, 
розв’язування задач, розгляд ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що 
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включають тестування, теоретичні питання. 
Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких дисциплін як 

соціально-економічне прогнозування, статистика, основи підприємництва, 
зовнішньо-економічна діяльність підприємства, державне адміністрування та 
регулювання, організація підприємницької діяльності та інших достатніх для 
сприйняття категоріального апарату цього курсу, розуміння наукових джерел 
з такої проблематики. 

Навчальні методи 
та техніки, які 

будуть 
використовуватися 
під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, комплексні модулі та завдання; електронні матеріали з 
відповідного курсу та інших пов’язаних курсів у системі (платформі) Moodle, 
Skype (для онлайн-консультацій; входить до складу Microsoft 365®); 
Мicrosoft 365®; колаборативне навчання (групові проекти, спільні розробки), 
проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

Необхідне 
обладнання 

Вивчення курсу «Державне регулювання економіки» потребує використання 
загально вживаних програм і операційних систем та електронних матеріалів 
платформи Moodle, Skype (для онлайн-консультацій; входить до складу 
Microsoft 365®); Мicrosoft 365®. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:  

• практичні заняття: 30 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 
– 30.  

• контрольні заміри (модулі): 30 % семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів – 30. 

• індивідуальне завдання: 30 % семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів – 30. 

• підсумкове оцінювання: 10% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів – 10. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 
При викладанні дисципліни «Державне регулювання економіки» 

використовуються такі методи контролю: 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять й 

змістових модулів і має за мету перевірку рівня підготовки студента до 
виконання конкретної роботи. Його інструментами є контрольні роботи і 
тестування. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни «Державне 
регулювання економіки» є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 
2) виконання модульних (контрольних) завдань; 
3) виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 
При оцінці систематичності та активності роботи студента на практичних 

заняттях враховується: 
- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних 

заняттях; 
- активність при обговоренні дискусійних питань; 
- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю 

тощо. 
При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань враховується 

загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами 
під час опанування відповідного змістовного модуля. 
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Засоби діагностики успішності навчання 
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим 

структурним компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове 
оцінювання знань студентів здійснюється за поточним та проміжним 
контролем знань протягом семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 
використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю – усне опитування, проведення тестування, 
розв’язування задач, розгляд ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що 
включають тестування, теоретичні питання; 

- для підсумкого контролю – проведення підсумкового тестування 
Засоби поточного і проміжного контролю: 

Засоби контролю Кількість балів 

Поточне опитування на семінарських заняттях та 
виконання практичних завдань 

30 

Тестування за змістовим модулем 1 15 
Тестування за змістовим модулем 2 15 
Індивідуальне завдання 30 
Підсумкове тестування 10 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають індивідуальне 
письмове завдання.  
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 
інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності 
в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 
незалежно від масштабів плагіату чи обману.  
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 
випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 
виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному, 
проміжному оцінюванні та самостійній роботі. При цьому обов’язково 
враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 
практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 

курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 

81-89 В добре  71-80 С 
61-70 D задовільно  51-60 Е  

0-50 FX 
незадовільно з 
можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

 

Питання до заліку Перелік питань для проведення проміжної оцінки знань 
1. Державне регулювання економіки як поняття, його система  
2. Етапи становлення та цілі державного регулювання економіки 
3. Обʼєкти та субʼєкти державного регулювання економіки 
4. Поняття ефективності у системі державного регулювання економіки 
5. Основні функції державного регулювання економіки 
6. Система методів, форми та механізми державного регулювання 

економіки 
7. Адміністративні методи державного регулювання економіки 
8. Економічні методи державного регулювання економіки та їхня 

характеристика 
9. Правові методи державного регулювання економіки. 
10. Моделі державного регулювання економіки 
11. Суть економічного прогнозування. 
12. Макроекономічне прогнозування та його принципи.  
13. Основні функції макроекономічного прогнозування. 
14. Методи економічного прогнозування. 
15. Наукові основи макроекономічного планування. 
16. Принципи та методи макроекономічного планування 
17. Основні форми державного планування 
18. Державне програмування розвитку національної економіки 
19. Сутність фінансової системи країни 
20. Державний бюджет і його характеристика 
21. Податкове регулювання у системі державного регулювання економіки 
22. Поняття, цілі та засоби грошово-кредитної політики 
23. Грошово-кредитна інфраструктура 
24. Поняття підприємництва та принципи його здійснення 
25. Класифікація видів та організаційних форм підприємництва  
26. Форми об’єднання підприємств в Україні та нові форми підтримки 

підприємництва 
27. Державна політика у сфері підприємництва 
28. Поняття інвестицій і роль держави в інвестиційному процесі 
29. Система державного регулювання інвестиційної діяльності 
30. Показники економічної ефективності інвестицій 
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31. Державне регулювання інноваційних процесів 
32. Промислове виробництво: склад і структура 
33. Засоби державного регулювання розвитку промислового виробництва 
34. Державне регулювання якості та конкурентоспроможності продукції 

промисловості 
35. Структурно-функціональна характеристика продовольчого комплексу 
36. Державне регулювання ринку агропродовольчої продукції 
37. Соціальний захист і регулювання доходів населення 
38. Державне регулювання рівня та якості життя населення 
39. Соціальний розвиток держави 
40. Державне регулювання розвитку галузей соціальної інфраструктури 
41. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності  
42. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: поняття, 

принципи та суб’єкти  
43. Методи та засоби державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 
44. Поняття зовнішньоекономічної політики та особливості її реалізації 
45. Платіжний баланс у системі державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
 

СХЕМА КУРСУ «Державне регулювання економіки» 
 

Види завдань, виконуваних студентами Максимальна 
кількість балів 

Змістовий модуль 1. БАЗОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
Поточне опитування (усне опитування, розв’язування задач, доповнення до 
виступу, участь у дискусіях) 

15 

ІНДЗ 1 10 
ІНДЗ 2 10 

Контрольне тестування за модулем 1 15 
Разом 50 

Змістовий модуль 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У РІЗНИХ СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ 

Поточне опитування (усне опитування, розв’язування задач, доповнення до 
виступу, участь у дискусіях) 

15 

ІНДЗ 3 10 
Контрольне тестування по модулю 2  15 
Разом 40 
Підсумкове оцінювання 10 
Разом за  семестр 100 
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Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
Денна форма / Заочна форма 

Усього у тому числі 
л п лаб інд с/р 

Змістовий модуль 1. Базові засади державного регулювання економіки 

Тема 1. Теоретичні засади державного 
регулювання економіки. 

10 2 2 - - 6 

Тема 2. Функції та засоби державного регулювання 
економіки. 

10 2 1 - - 6 

Тема 3. Макроекономічне прогнозування  12 2 1 - - 6 
Тема 4. Планування соціально-економічного 
розвитку країни. 

12 4 2 - - 7 

Тема 5. Фінансова та грошово-кредитна політика 
держави 

12 4 2 - - 7 

Разом – зм. модуль 1 56 14 8 - - 32 
Змістовий модуль 2. Державне регулювання у різних секторах економіки 

Тема 6. Підприємництво як об’єкт державного 
регулювання 

13 4 2 - - 8 

Тема 7. Державне регулювання інвестиційної та 
інноваційної діяльності 

11 2 1 - - 7 

 Тема 8. Державне регулювання розвитку 
промислового виробництва та агропродовольчого 
комплексу 

11 4 1 - - 7 

Тема 9. Державне регулювання праці, рівня життя 
населення та розвитку соціальної сфери 

14 4 2   8 

Тема 10 Державне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

15 4 2   10 

Разом – зм. модуль 2 64 18 8 - - 40 
Усього годин 120 32 16 - - 72 

 
Змістовий модуль ПП 2.09.02.01 БАЗОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ  
 

Тема 1. Теоретичні засади державного регулювання економіки 
Сутність державного регулювання економіки (ДРЕ). Роль державного регулювання в умовах 

існування різних форм власності. Два протилежних підходи до участі держави в регулюванні 
економічних процесів — класична й кейнсіанська теорії. Вади держави у сфері вироблення 
рішень. Принципи державного регулювання економіки. 

Історичний аспект зародження державного макроекономічного регулювання. Класифікація 
цілей державного регулювання економіки. 

Об’єкти та суб’єкти державного регулювання економіки. Класифікація об’єктів державного 
регулювання економіки. Основні завдання суб’єктів Державного регулювання економіки. 

Сутність понять ефективності та результативності у системі державного регулювання 
економіки. Особливості визначення економічної та соціальної ефективності в системі ДРЕ. 
Показники ефективності ДРЕ. 

 
Тема 2. Функції та засоби державного регулювання економіки  
Основні функції ДРЕ.  
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Система методів, форм та механізмів ДРЕ. Класифікація методів ДРЕ за формами впливу. 
Класифікація методів ДРЕ за засобами впливу. Форми ДРЕ і їх види. 

Адміністративні методи, що ґрунтуються на силі державної влади. Сфери застосування 
адміністративних методів. Конкретні інструменти адміністративного регулювання. 

Економічні методи, що базуються на грошово-кредитній і бюджетній політиці. Засоби і 
сфери грошово-кредитної політики. Засоби й напрями застосування податкової і бюджетної 
політики.  Засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методи прямого державного 
впливу на економіку. Методи непрямого державного регулювання економічних процесів. 
Способи державного регулювання економічного розвитку. Автоматичні регулятори. 
Антициклічне регулювання. 

Правові методи ДРЕ. Основні форми правового регулювання економіки в Україні. 
Моделі державного регулювання економіки: кейнсіанська та монетарна. Економічний 

лібералізм та економічний дерижизм: особливості та відмінні риси. 
 
Тема 3. Макроекономічне прогнозування 
Суть макроекономічного прогнозування. Державне прогнозування економічного і 

соціального розвитку. Стадії макроекономічного прогнозування. Класифікація 
макроекономічних прогнозів. Особливості побудови Державного прогнозу економічного й 
соціального розвитку України. Складові процесу прогнозування.  

Функції економічного прогнозу. Основні принципи соціально-економічного прогнозування. 
Методи економічного прогнозування: фактографічні, експертні та колективні. Чинники, що 

впливають на створення експертного прогнозу. 
 

Тема 4. Планування соціально-економічного розвитку країни 
Необхідність формування стратегії соціально-економічного розвитку. Планомірність та 

об'єктивна тенденція розвитку господарських систем. Механізм реалізації стратегічних цілей: 
складання прогнозів, прийняття і реалізація планів та програм. Директивне та індикативне 
планування. 

Макроекономічне планування як форма державного регулювання економіки. Відмінності 
прогнозування та планування. Класифікація планів. Директивне та індикативне 
(рекомендаційне) планування. Індирективне та регулятивне планування, основні 
характеристики.  

Принципи макроекономічного планування. Система показників макроекономічних планів. 
Методи індикативного планування. Основні методи планування: балансовий і нормативний. 
Структура плану. Узгодження показників державного плану (програми) з державним бюджетом. 

Економічне програмування: зміст і функції. Програмно-цільовий метод планування. Цільові 
комплексні програми, їх види та структура. Етапи розробки цільових комплексних програм. 
Організаційний механізм реалізації та контроль за виконанням програм. Державна програма 
економічного і соціального розвитку України. 

 

Тема 5. Фінансова та грошово-кредитна політика держави 
Податкова політика держави. Функції податків у економічній системі. Принципи 

оподаткування. Класифікація податків. Оптимальний рівень оподаткування. Крива Лаффера. 
Податкові пільги як засіб регулювання підприємницької активності. Необхідність модифікації 
податкового законодавства України. Система державних податкових органів в Україні. 

Бюджетне регулювання економіки. Взаємозв'язок фінансів держави, місцевих фінансів і 
фінансів підприємства. Державний бюджет як форма перерозподілу доходів і виконання 
державою своїх функцій. Бюджетний процес. Основні статті доходів і видатків державного 
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бюджету. Дефіцит державного бюджету. Зовнішній і внутрішній державний борг. Управління 
державним боргом. Світова практика бюджетного регулювання економіки. 

Автоматичні стабілізатори: податки і державні соціальні трансферти. Антициклічні 
регулятори — державні закупівлі, державні інвестиції, зміна податкових ставок, амортизаційна 
політика. 

Закони грошового обігу. Емісія та ремісія грошей. Інструменти грошово-кредитного 
регулювання: облікова ставка відсотка, норми обов'язкового резервування, операції на 
відкритому ринку. Ринок державних цінних паперів, його регулювання. Політика "дорогих" і 
"дешевих" грошей. Антициклічні заходи грошово-кредитної політики. Відмінності грошово-
кредитного регулювання на різних фазах економічного циклу. 

Кредитна сфера, її регулювання. Види і функції кредиту. Принципи кредитування суб'єктів 
господарської діяльності. Основні напрями регулювання системи кредитного обігу. Контроль 
окремих видів кредиту та ризикованості банківських операцій. Банківська система, її 
дворівневий характер. Адміністративне регулювання банківської діяльності. Політика 
рефінансування комерційних банків. Небанківські кредитно-фінансові інститути (інвестиційні, 
трастові, лізингові компанії, пенсійні фонди тощо). Посилення ліквідності крсдитно-фінансових 
інститутів. 
 

Змістовий модуль ПП 2.09.02.02 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У РІЗНИХ СЕКТОРАХ 
ЕКОНОМІКИ  

 
Тема 6.  Підприємництво як об’єкт державного регулювання  
Підприємництво як об’єкт державного регулювання. Нормативно-правове забезпечення й 

адміністративне регулювання підприємництва. Моделі підприємництва: класична та 
інноваційна. Ознаки підприємницької діяльності. Державна підтримка підприємництва. Загальні 
гарантії для підприємництва. Загальні та спеціальними принципами підприємницької діяльності. 

Види і форми підприємництва в Україні. Структуроутворюючі чинники розвитку 
підприємництва: приватизація державної власності й конкурента політика. Регуляторна 
політика підприємницької діяльності.  

Форми об’єднання підприємств в Україні: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, 
холдингові компанії та промислово-фінансові групи. Нові форми підтримки підприємництва і їх 
характерні риси. 

Державна політика у сфері підприємництва. Принципи побудови сучасного механізму 
регулювання підприємницької діяльності. Прямі та непрямі методи державого регулювання 
підприємницькох діяльність. Головні засоби регулюючого впливу держави на діяльність 
суб’єктів господарювання. 

 
Тема 7.  Державне регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності 
Поняття структури економіки. Відтворювальна, галузева, регіональна, соціальна структура. 

Стимулювання державою структурних зрушень в економіці. Основні чинники структурних змін. 
Вплив структурних змін на динаміку макроекономічних показників. Структурний ефект та його 
вимірювання. Структурна політика як політика пріоритетів і найвища форма державного 
регулювання економіки. Пасивна й активна структурна політика. Інвестиції як фактор 
структурних зрушень. Регулювання інвестиційних процесів в окремих галузях. 

Джерела і види інвестицій. Роль держави у регулюванні інвестиційної діяльності (ІД). 
Децентралізація інвестування. Суб'єкти ІД. Державне регулювання умов ІД. Податкове, 
бюджетне, грошове-кредитне регулювання ІД. Політика прискореної амортизації як регулятор 
ІД. Механізм залучення іноземних інвестицій. Забезпечення захисту інвестицій. 

Показники економічної ефективності інвестицій: народногосподарської, бюджетної, 
комерційної. 
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Державне регулювання інноваційних процесів. Сутність інноваційного процесу та його 
стадії. Розширена класифікація інновацій. Форми інноваційного процесу: натуральна, товарна та 
комбінована. Державна інноваційна політика. 

 
Тема 8. Державне регулювання розвитку промислового виробництва та 

агропродовольчого комплексу 
 Промислове виробництво: склад і структура. Класифікація галузей промисловості за 

ознаками впливу на предмет праці, за видом продукції, що випускають. Чинники, що впливають 
на структуру промисловості. Основні елементи територіальної структури промисловості 
України. 

Засоби державного регулювання розвитку промислового виробництва. Завдання державного 
регулювання промисловості. Важелі державного впливу на розвиток промисловості. Тактики 
промислової політики держави та її цілі. 

Державне регулювання якості та конкурентоспроможності продукції промисловості. Основні 
форми державного регулювання якості. Стандартизація та сертифікація промислової продукції. 
Внутрішня та зовнішня конкурентоспроможність промислової продукції. Конкурентна політика 
держави. 

Структурно-функціональна характеристика продовольчого комплексу. Функціонально-
галузева структура продовольчого комплексу. Продуктова структура продовольчого комплексу. 
Територіальна структура продовольчого комплексу. 

Система державного регулювання ринку агропродовольчої продукції. Організаційні та 
економічні напрями регулювання агропродовольчого ринку. 

 
Тема 9. Державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку соціальної 

сфери  
Державне регулювання ринку праці: правові, організаційні та економічні важелі. 

Інституціональне та громадське регулювання ринку праці. Суб'єкти ринку праці: роботодавці, 
наймані працівники, профспілки, держава. Роль професійних спілок у трудових відносинах. 

Державне та договірне регулювання оплати праці. Нормативне та податкове регулювання 
заробітної плати. Система тарифних угод, її значення в регулюванні оплати праці. Залежність 
оплати праці від її продуктивності, якості виготовленої продукції, кваліфікації робітника. 
Мінімальний розмір заробітної плати. Індексація заробітної плати. 

Законодавство про працю і зайнятість. Державне регулювання умов праці, порядку найму та 
звільнення, трудових відносин. Державні гарантії зайнятості й допомоги у зв'язку з безробіттям. 

Державне регулювання соціальної сфери: соціальної інфраструктури, освіти, охорони 
здоров'я, культури, комунального господарства, побутового обслуговування. Прогнозування і 
планування потреб у послугах установ соціальної сфери. Фінансування соціальної сфери. 

Рівень і якість життя населення як результативний показник ефективності державної 
соціальної політики. Система узагальнюючих показників рівня життя населення. Баланс 
грошових доходів і витрат населення. Розрахунок основних показників рівня життя. Регу-
лювання обсягу споживання. Мінімальний споживчий бюджет. Прожитковий мінімум. Межа 
малозабезпеченості. Індекси вартості життя. 

 
 
Тема 10. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності  
Зовнішня торгівля, вивезення капіталу, міжнародне науково-технічне співробітництво як 

форми зовнішньоекономічних зв'язків країни. Державне регулювання зовнішньоекономічних 
зв'язків. Міжнародне співробітництво в галузі валютних відносин. 
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Сутність, завдання та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
(ЗЕД). Адміністративні та економічні методи регулювання ЗЕД. Реєстрація суб'єктів ЗЕД. 
Тарифне і нста-рифне регулювання, квотування, ліцензування експорту та імпорту. Валютне 
регулювання ЗЕД. Митне регулювання ЗЕД. Страхування ЗЕД. 

Принципи організації зовнішньої торгівлі: вільна торгівля та протекціонізм. Державне 
регулювання експортно-імпортних операцій. Державне регулювання валютних операцій та 
кредитно-розрахункових відносин. Торговельний і платіжний баланси, шляхи їх урівноваження. 

Проблеми інтеграції України у світове співтовариство. Основні напрями 
зовнішньоекономічних зв'язків України. Роль держави у стимулюванні іноземних інвестицій і 
залученні кредитів. Кредити міжнародних фінансових установ (МВФ. СБ, СБРР) та іноземних 
держав. 
 


