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ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник укладено відповідно до програми курсу "Державне
регулювання економіки" з урахуванням основних напрямів реформування
економіки України і нових (функціональних) підходів до її структуризації та
регулювання. Посібник призначений для забезпечення можливості
самостійного вивчення студентами економічних спеціальностей очної,
заочної та вечірньої форм навчання нормативної дисципліни "Державне
регулювання економіки" відповідно до державних стандартів, визначених
Міністерством освіти і науки України.

Цей навчальний посібник спрямовуватиме самостійну роботу студен-
тів і сприятиме підвищенню її ефективності.

Навчальний посібник складається із типової програми курсу,  рекомен-
дованих планів для лекційних та практичних занять і самостійного
опрацювання матеріалу цього курсу, блоку навчального матеріалу з курсу
на рівні розуміння і використання, списку рекомендованої літератури,
переліку питань для підсумкового контролю, термінологічного словника.

У процесі укладання посібника використано чинну законодавчу базу,
програмні матеріали уряду України, офіційні статистичні матеріали,
широкий перелік літератури з цієї проблеми, зокрема наукові та навчально-
методичні 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; 2.32; 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.




