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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни вільного вибору студента «Державне 

регулювання економічної діяльності» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правове регулювання 

відносин у сфері державного регулювання економічної діяльності, 

включаючи правову доктрину, положення національного законодавства 

України. 

Міждисциплінарні зв’язки: Господарське право України, Цивільне 

право України, Цивільне процесуальне право України, Господарське 

процесуальне право України. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні положення про державне регулювання економічної 

діяльності 

2. Засоби державного регулювання господарської діяльності 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання  навчальної  дисципліни  «Державне  регулювання  

економічної  діяльності» є формування у студентів системи знань  про  

сутність,  засоби,  механізми  та інструменти державного регулювання  

господарської діяльності.  Вивчення дисципліни орієнтоване на розуміння 

студентом значення і ролі таких інструментів державного регулювання як  

планування  та   програмування;  ліцензування,  сертифікація  та  

стандартизація.  

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

ЗНАТИ: 

 методологічні  засади  державного  регулювання  економічної 

діяльності – мету,  принципи,  функції; 

 проблемні питання державного  регулювання  економічної  

діяльності  в  Україні,  світовий  досвід  його  здійснення  в  ринкових  

умовах; 

 діюче  законодавство  в  галузі  державного  регулювання  

економічної  діяльності; 

 основні напрямки та  методи державної  регуляторної  політики  в  

сфері  економічної діяльності; 

 засоби  державного  регулювання  економічної  діяльності; 



ВМІТИ: 

 

 порівнювати і аналізувати норми національного  законодавства в  

галузі  державного  регулювання  економічної  діяльності; 

 тлумачити і застосовувати чинне  законодавство в  даній  сфері; 

 розмежовувати  сутність  і  специфіку  розподілу функцій  

державного  регулювання  за  рівнями  економіки.   

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ECTS. 

 

 

 

 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення про державне 

регулювання економічної діяльності 

Тема 1. Поняття  та  сутність  державного  регулювання  

економічної діяльності  

Сутність  державного  регулювання  господарювання  на  сучасному  

етапі  розвитку  України.  Цілі  та  завдання  правового  закріплення  

державної  економічної  політики. Світовий досвід  державного  регулювання  

господарської  діяльності. Концептуальні  положення  державної  

регуляторної  політики. 

 

Тема 2. Організація  та  управління  економічної  діяльністю  

Поняття  та  значення  організаційно-  управлінських  засад  у  сфері 

господарювання. Напрямки  державного  регулювання  господарської  

діяльності. Засоби  державного регулювання  господарювання. 

Господарська  компетенція  органів  державної  влади. Господарська  

компетенція  органів  місцевого  самоврядування. 



Змістовий модуль 2. Засоби державного регулювання господарської 

діяльності 

Тема 3. Планування  та  прогнозування  економічної  діяльності. 

Роль  планування  та  прогнозування  в  забезпеченні  державного  

регулювання  економіки. Державне  прогнозування  та  розроблення  програм  

економічного  та  соціального  розвитку. Поняття  та  види  державних  

цільових  програм. Планування  господарської  діяльності.  Порядок  і  

вимоги  до  розроблення  планів. 

 

Тема 4. Правове  регулювання  ліцензування 

Поняття  та  загальні  положення  ліцензування. Види  господарської  

діяльності,  що  підлягають  ліцензуванню. Умови  та  порядок  одержання  

ліцензії. 

 

Тема 5. Правове  регулювання  відносин   суб’єктів  

господарювання  щодо  стандартизації  та  сертифікації   

Організація  стандартизації. Стандарти  та  їх  застосування. Правові  та  

організаційні  засади  підтвердження  відповідності,  підтвердження  

відповідності  в  законодавчо  регульованій  сфері,  підтвердження  

відповідності  в  законодавчо  нерегульованій  сфері.   Правові  засади  якості  

та  безпеки  харчових продуктів  та  продовольчої  сировини.  Міжнародне  

співробітництво  в сфері  стандартизації  та  сертифікації. 

 

Тема 6. Правове  регулювання  захисту  прав  споживачів  

Права  споживачів  та  їх  захист.  Права  та  обов’язки  органів  

виконавчої  влади  у  сфері  захисту  прав  споживачів. Права  споживачів  на  

придбання  товарів  належної  якості. Захист  прав  споживачів  за  договором  

купівлі – продажу. 

 

         Тема № 7. Правове  регулювання  цін  та  тарифів 

Поняття  ціни  як  економічної  категорії. Поняття  та  види  цін. Функції  

цін. Правове  регулювання  ціноутворення. Поняття  та  види  тарифів. 

Правове  регулювання  контролю  за  додержанням дисципліни  цін  та  

відповідальність  за  її  порушення. 

 

         Тема № 8. Правове регулювання квотування господарської 

діяльності. Види квот  

Правове регулювання квотування господарської діяльності. Поняття та 

особливості квотування господарської діяльності. Органи, що здійснюють 



квотування. Поняття та види квот у господарській діяльності.  Особливості 

квотування зовнішньоекономічних операцій.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне та письмове 

опитування, написання термінологічних диктантів, розв’язування практичних 

завдань, вирішення тестових завдань, виконання індивідуального завдання, 

написання підсумкової контрольної (залікової роботи. 
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