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Навчально-методичний практикум укладено відповідно до програми курсу
"Державне регулювання економіки" з урахуванням основних напрямів реформування
економіки України і нових (функціональних) підходів до її структуризації і регулювання.

Навчально-методичний практикум призначений для: а) забезпечення можливості
самостійного опрацювання та перевірки знань, отриманих студентами економічних
спеціальностей очної, заочної та вечірньої форм навчання з нормативної дисципліни
"Державне регулювання економіки" відповідно до державних стандартів, визначених МОН
України; б) ознайомлення студентів зі змістом і предметом вивчення дисципліни "Державне
регулювання економіки", вимогами щодо засвоєння необхідного рівня знань й умінь,
набуття розуміння та певних навичок організації системи і процедур державного
регулювання економіки в умовах ринкового середовища.

Цей навчальний посібник спрямовуватиме самостійну роботу студентів і сприятиме
підвищенню її ефективності.

Навчальний посібник складається з типової програми курсу,  рекомендованих планів
для лекційних та практичних занять і для самостійного опрацювання матеріалу даного
курсу, практичних завдань, комплексного індивідуального розрахункового завдання,
методичних вказівок для виконання практичних завдань, прикладів розв’язання
типових практичних завдань (задач), тематики рефератів, списку рекомендованої
літератури, переліку питань для підсумкового контролю, критеріїв оцінки роботи і
знань студентів, тестових завдань і завдань для контрольних робіт для студентів заочної
форми навчання, термінологічного словника.

При укладанні посібника використано чинну (на 01.09.2005 року) законодавчу базу,
програмні матеріали Уряду України, офіційні статистичні матеріали, широкий перелік
літератури з даної проблеми.
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ПЕРЕДМОВА

Навчально-методичний практикум укладено відповідно до програми
курсу "Державне регулювання економіки" з урахуванням основних напрямів
реформування економіки України і нових (функціональних) підходів до її
структуризації та регулювання. Практикум призначений для забезпечення
можливості самостійного опрацювання і перевірки студентами економіч-
них спеціальностей очної, заочної та вечірньої форм навчання теоре-
тичних знань, отриманих з нормативної дисципліни "Державне регулю-
вання економіки", на основі виконання практичних та тестових завдань,
відповідно до вимог державних стандартів, визначених Міністерства
освіти і науки України.

Цей навчально-методичний практикум спрямовуватиме самостійну
роботу студентів і сприятиме підвищенню її ефективності.

Навчально-методичний практикум складається із типової програми
курсу,  рекомендованих планів для лекційних, практичних занять і самос-
тійного опрацювання матеріалу цього курсу, практичних завдань,
комплексного індивідуального розрахункового завдання, методичних
вказівок для виконання практичних завдань, прикладів рішень типових
практичних завдань, тематики рефератів, списку рекомендованої літера-
тури, переліку питань для підсумкового контролю, критеріїв оцінки роботи
і знань студентів, тестових завдань та завдань для контрольних робіт
для студентів заочної форми навчання, термінологічного словника.

У процесі укладання навчально-методичного практикуму використано
чинну законодавчу базу, програмні матеріали уряду України, широкий
перелік літератури з цієї проблеми, зокрема наукові та навчально-мето-
дичні праці відомих українських (2.5; 2.6; 2.12; 2.16; 2.19; 2.21 та інші) та
зарубіжних (2.10; 2.11; 2.23; 2.31; 2.36; 2.37 та інші) науковців-економістів,
авторів публікацій з питань державного регулювання економіки*.

* У вигляді цифр подано порядковий номер літературного джерела з наведеного у посібнику списку
використаної та рекомендованої літератури.
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ВСТУП

Навчально-методичний практикум призначений для ознайомлення
студентів зі змістом і предметом вивчення дисципліни "Державне
регулювання економіки", вимогами щодо засвоєння необхідного рівня знань
і умінь, набуття розуміння та певних навичок організації системи і
процедур державного регулювання економіки в умовах ринкового середо-
вища.

Особлива увага в навчальному процесі сьогодні приділяється самостій-
ному вивченню і практичному опрацюванню набутих знань з нормативних
навчальних дисциплін, виконанню рефератів, індивідуальних практичних
завдань, самоконтролю засвоєння необхідного рівня знань, умінь, навичок.
З цією метою у практикумі передбачені тематичні завдання для вивчення
(у тому числі і самостійного) програмного матеріалу з дисципліни,
тематика рефератів, практичні та тестові завдання, перелік питань
підсумкового контролю.  Розроблені система поточного та підсумкового
контролю самостійної роботи студента й критерії оцінювання знань, які
сприяють системному вивченню дисципліни.

Систематична самостійна робота студента над вивченням
дисципліни у поєднанні з отриманими знаннями під час слухання лекцій,
активною участю на практичних заняттях дасть йому можливість здо-
бути необхідні знання з теоретичних основ та практичних підходів і
заходів державного регулювання національної економіки на усіх її рівнях.

Набуті знання, уміння, навички курсу "Державне регулювання економіки"
підвищують фаховий рівень підготовки бакалаврів економічних спеціаль-
ностей.




