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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань  

05 Соціальні та 

поведінкові науки   

Нормативна 

Модулів – 1 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Семестр 

5-й 5-й 

Загальна кількість годин – 

180 

Спеціальність 051 

«Економіка» 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

Аудиторних –4 

Самостійної роботи 

студента – 7 

32 8 

Практичні, семінарські 

32 8 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

113 161 

Індивідуальні завдання 

- - 

Вид контролю 

екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

 для денної форми навчання – 36 %; 

 для заочної форми навчання – 11 % 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Державне 

регулювання економіки» (ДРЕ) є формування у студентів теоретичних та 

методологічних знань у галузі державного регулювання в умовах ринкової 

економіки, а також вмінь і практичних навичок щодо вибору та 
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застосування конкретних важелів і процедур державного регулювання. 

Завданнями вивчення дисципліни «Державне регулювання 

економіки» є: 

– розуміння сутності та особливостей ДРЕ, його методології та 

еволюції розвитку; 

– вивчення об’єктів і суб’єктів ДРЕ; 

– ознайомлення із Стратегією соціально-економічного розвитку 

України; 

– вивчення процесів прогнозування, програмування та 

моніторингу як інструментів ДРЕ; 

– вивчення ДРЕ: фінансової системи, грошово-кредитної сфери, 

цін та інфляції, інвестиційної діяльності, інноваційної і 

регіональної політики та державного сектору у національній 

економіці. 

 

Загальні компетентостні (ЗК):  

ЗК 1 Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, члена 

наукової спільноти, визначати верховенство права, зокрема у 

професійній діяльності, розуміти та вміти користуватися власними 

правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших 

людей, зокрема, членів колективу. 

ЗК 2 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних 

напрямів розвитку економічної науки. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):  

СК 1 Усвідомлювати особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, соціальної та економічної 

політики держави. 
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СК 2 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК 3 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач. 

СК 4 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК 5 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного 

рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН 1 Здобувач повинен володіти теорією та методологією ДРЕ, знати  

об’єктивні причини, що зумовлюють його необхідність, цілі, 

принципи та результати його застосування, а також повноваження 

та функції органів державної влади різних рівнів – 

загальнодержавних та місцевих, механізми та інструменти їх 

впливу на ринкове господарство. 

ПРН 2 Здобувач має демонструвати глибоке розуміння теоретичних засад 

та практичних підстав для формування фінансової, монетарної, 

інноваційної, інвестиційної, соціальної, зовнішньоекономічної, 

природоохоронної та інших напрямів державної політики, знати 

класифікацію видів та організаційних форм підприємництва 

відповідно до чинного законодавства України. 

ПРН 3 Здобувач має знати теоретичні засади функціонування державного 

сектора економіки та вміти застосовувати зарубіжний досвід для 

вирішення макроекономічних проблем. 
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ПРН 4 Здобувач повинен розуміти особливості української економіки та 

вітчизняного інституційного середовища, які слід враховувати в 

процесі державного регулювання. 

ПРН 5 Здобувач має володіти інструментами аналізу для оцінки 

економічного, політико-правового, соціально-культурного 

середовища та ринкової інфраструктури як об’єктів ДРЕ. 

ПРН 6 Здобувач повинен вміти визначити стані проблеми національної 

економіки та її секторів з позиції необхідності вжиття тих, чи 

інших заходів державного регулювання. 

ПРН 7 Здобувач має отримати необхідні знання для того, щоб здійснити 

фахову оцінку ефективності регулюючого впливу здійснюваної 

фінансової, монетарної, інноваційної, інвестиційної, соціальної, 

зовнішньоекономічної, природоохоронної та інших видів 

державної політики, знаходити слабини в застосовуваних 

механізмах ДРЕ та формулювати пропозиції щодо можливостей 

підвищення ефективності інструментів державного регулювання. 

ПРН 8 Здобувач повинен вміти використовувати отримані знання відносно 

актуальних умов здійснення ДРЕ в Україні, враховуючи її 

євроатлантичні інтеграційні прагнення, тенденції і перспективи 

розвитку. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретично-методологічні основи 

державного регулювання 

Тема 1. Теоретичні основи державного регулювання економіки. 

Сутність державного регулювання економіки, його мета, завдання, 

функції. Державне регулювання економіки як система (алгоритм процесу 
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ДРЕ): оцінка економічної кон’юнктури, визначення державної економічної  

політики (ДЕП) та власне регулювання економіки через прогнозування, 

планування, програмування та інші інструменти. Етапи становлення та цілі 

державного регулювання економіки. Основні причини, які обумовлюють 

неможливість ринкового саморегулювання та недоліки державного 

регулювання економіки. 

Тема 2. Методологія державного регулювання економіки. 

Поняття та система методів ДРЕ. Класифікація методів ДРЕ: прямі 

(адміністративні) та непрямі (економічні) методи та інструменти. Умови, 

сфери та форми застосування адміністративного регулювання. 

Інструменти адміністративного регулювання: ліцензії, квоти, норми і 

нормативи, санкції; стандарти, держзамовлення, ціни. Економічні методи 

ДРЕ та особливості їх застосування. Класифікація економічних методів 

ДРЕ в монетарній, фіскальній, зовнішньоторговельній політиці. Види 

державного регулювання економіки. Пропагандистські методи ДРЕ. 

Тема 3. Об’єкти і суб’єкти державного регулювання економіки в 

системі органів державного управління. 

Цілі та завдання законодавчої, виконавчої та судової гілок державної 

влади. Президент України, його правовий статус та функції в системі 

державного управління. Інститут президентства в історії західних 

демократій. Верховна рада України, її повноваження. Досвід 

парламентаризму зарубіжних країн. Кабінет міністрів України, його склад, 

повноваження, функції в процесі розробки ДЕП. Національний банк 

України, його функції. Інші центральні органи виконавчої влади – 

міністерства, відомства, державні комітети, агенції і т.п., їх повноваження 

в системі ДРЕ. Органи місцевого самоврядування в соціально-

економічному розвитку регіонів, їх функції. Проблема збалансування 

компетенцій різних рівнів та гілок влади в Україні, способи її розв’язання 

із врахуванням зарубіжного досвіду. 
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Тема 4. Програмування і прогнозування в системі державного 

регулювання економіки. 

Соціально-економічне прогнозування, його суть, призначення, 

принципи, функції, процедури. Класифікація прогнозів. Методи 

прогнозування. Державний прогноз економічного та соціального розвитку 

України. Макроекономічне планування, його принципи, методи та форми. 

Індикативні та директивні плани. Система показників та структура 

індикативних планів. Досвід індикативного планування розвинутих країн. 

Державне економічне програмування. Цільові комплексні програми, їх 

завдання, класифікація та порядок розробки. 

Тема 5. Стратегія соціально-економічного розвитку держави. 

Концепція суспільно-економічного розвитку країни як продукт 

суспільного вибору, закріпленого в головних законах країни. Стратегія 

соціально-економічного розвитку – втілення концептуальних засад у 

конкретні завдання, цілі ДЕП, засоби для їх досягнення на певний період. 

Дерево цілей ДЕП. Стратегічні і тактичні цілі. Засоби представлення 

стратегії та цілей соціально-економічного розвитку країни. 

Тема 6. Моніторинг соціально-економічного розвитку в системі 

державного регулювання економіки.  

Сутність моніторингу соціально-економічного розвитку території 

(держави, регіону). Показники моніторингу ефективності державного 

регулювання економіки. Сучасні індикатори моніторингу реалізації 

стратегії соціально-економічного розвитку держави. Моніторинг цілей 

сталого розвитку України до 2030 року. 

Змістовий модуль II. Державне регулювання економічних 

секторів, галузей та регіонів. 

Тема 7. Державне регулювання фінансової системи країни. 

Фінансова і бюджетна система країни. Державні фінанси. Правова 

основа бюджетного регулювання в Україні. Зведений баланс фінансових 

ресурсів України. Бюджетний устрій. 
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Державний бюджет, джерела  його надходжень та напрями видатків. 

Проблема збалансування державного бюджету. Місцеві бюджети та їх 

функції. Бюджетний процес, його етапи. 

Податкове регулювання. Податки та їх функції. Податкова система, її 

види та принципи побудови. Об’єкти та суб’єкти оподаткування. Система 

податкових органів. Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки і 

збори. Податкові пільги. Податкове планування. 

Тема 8. Державне регулювання грошово-кредитної сфери. 

Грошово-кредитна (монетарна) політика, її засади та напрямки. 

Стратегічні й тактичні цілі монетарної політики. Стимулююча та 

стримуюча монетарна політика. Правова основа грошово-кредитного 

регулювання. Суб’єкти грошово-кредитного регулювання. 

Грошово-кредитна інфраструктура. Банківська система. Роль 

Національного банку в грошово-кредитному регулюванні. Комерційні 

банки та їх функції. Інструменти монетарного регулювання. Норма 

обов’язкових резервів. Грошовий мультиплікатор. Облікова ставка. 

Політика процентних ставок. Рефінансування комерційних банків. 

Операції з цінними паперами на відкритому ринку. Валютне регулювання. 

Банківський нагляд. 

Тема 9. Державне регулювання цін та інфляції. 

Регулювання цін. Необхідність державного втручання в 

ціноутворення. Ціни як об’єкт та інструмент ДРЕ. Функції ціни. Напрямки 

регулюючого впливу цін. Недоліки вільного ринкового ціноутворення. 

Правова основа державного регулювання ціноутворення. Державне 

регулювання цін як засіб досягнення цілей ДЕП. Особливості цінового 

регулювання в різних типах економічних систем. Система органів 

ціноутворення. Функції та повноваження центральних та місцевих органів 

виконавчої влади в галузі ціноутворення. Контроль за цінами. Органи 

контролю за дотриманням завдань державної цінової політики. 
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Зміст державного регулювання цін. Обмеження рівня цін. Податкові 

платежі. Дотації. Прямі та опосередковані методи державного 

регулювання цін. Антиінфляційне регулювання. Інфляція, її причини та 

чинники. Суть, напрями та інструменти антиінфляційної політики. 

Політика доходів, її засоби: фіксація цін, заморожування заробітної плати, 

угоди щодо цінової політики з галузями, обмеження заробітної плати за 

допомогою податків. Дефляційна політика, її елементи та засоби в розрізі 

монетарної, структурно-інвестиційної та бюджетної політики. Адаптаційна 

політика: індексація доходів, погашення інфляційних очікувань. 

Тема 10. Державне регулювання суспільного сектора економіки. 

Суспільний (державний) сектор у національній економіці. Суспільні 

та квазісуспільні блага як форми реалізації суспільного сектора економіки. 

Структура сектора загального державного управління(СЗДУ) згідно із 

системою національних рахунків. Інструменти формування і реалізації 

стратегії розвитку суспільного сектора економіки, його ефективність. 

Фінансування суспільного сектора економіки. Джерела фінансування 

діяльності СЗДУ. Способи підвищення ефективності використання коштів 

державного бюджету для фінансування суспільного сектора економіки. 

Державні замовлення як засіб регулювання суспільного сектора 

економіки, їх суть. Державні потреби та державні закупівлі. Правова 

основа функціонування механізму державних закупівель. Державні 

контракти, конкурсні відбори, тендери на виконання державних 

закупівель. 

Тема 11. Державне регулювання в сфері інвестиційної діяльності. 

Структура національної економіки, її значення для збалансованого 

розвитку економіки. Галузева, регіональна структура. Відтворювальні, 

галузеві, соціальні та зовнішньоекономічні пропорції в національній 

економіці. Оптимальне формування пропорцій. Раціональна структура 

економіки. Порівняльний аналіз структурних пропорцій економіки 

України та економік розвинутих країн. Вплив структурних зрушень на 
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динаміку макроекономічних показників. Вимірювання структурних змін: 

індекс структурних змін, коефіцієнти абсолютних та відносних 

структурних зрушень. 

Державне регулювання структурних зрушень в економіці. Активна і 

пасивна структурна політика. Напрями і цілі активної структурної 

політики, вибір пріоритетів. Методи прямого та непрямого регулювання. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиції, інвестиційна 

діяльність та інвестиційний процес. Активна та пасивна інвестиційна 

політика. Основні елементи механізму державного регулювання 

інвестиційної діяльності: податкове, бюджетне, грошово-кредитне 

регулювання в сфері інвестицій, амортизаційна політика. Регулювання 

фондового ринку. Забезпечення захисту інвестицій. Основні шляхи та 

способи залучення інвестицій у національній економіці. 

Тема 12. Науково-технічна та інноваційна політика. 

Науково-технічний прогрес, його чинники та вплив на соціально-

економічний розвиток. Необхідність та суть державної науково-технічної 

політики, її цілі, принципи та завдання. Організація державного управління 

науково-технічною діяльністю. Форми, методи та засоби реалізації 

державної науково-технічної політики. Інструменти прямого регулювання: 

визначення пріоритетів розвитку науки і техніки; державні науково-

технічні програми; держзамовлення; державна науково-технічна 

експертиза; бюджетне фінансування; патенти і ліцензії; кадрова політика. 

Непряме регулювання: диференційована податкова політика; стимулююча 

монетарна політика; гнучка амортизаційна політика; стимулювання 

міжнародного співробітництва; захист прав інтелектуальної власності. 

Державне регулювання інноваційних процесів. Інноваційна 

діяльність та її види. Класифікація інновацій. Об’єкти та суб’єкти 

інноваційної діяльності. Державна інноваційна політика, її напрями. 

Методи та інструменти державного регулювання інноваційного процесу. 

Ефективність державного регулювання у сфері інновацій. 
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Тема 13. Державне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Суть, засади та види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). 

Необхідність державного регулювання в зовнішньоекономічній сфері, його 

цілі, методи та засоби. Державні органи регулювання ЗЕД, їх компетенції 

та функції. Правові режими для іноземних суб’єктів господарської 

діяльності в Україні: національний, найбільшого сприяння, спеціальний. 

Регулювання зовнішньоторговельної діяльності, його мета. Типи 

зовнішньоторговельної політики. Тарифне регулювання. Нетарифні засоби 

регулювання. Управління іноземними інвестиціями. Правовий режим 

регулювання іноземних інвестицій. Засоби регулювання іноземних 

інвестицій. 

Міжнародний кредит та його види. Регулювання залучення 

іноземних кредитів. Основні джерела іноземного кредитування для 

України: МВФ, ЄБРР, СБ та ін. Платіжний баланс як індикатор ЗЕД країни 

та інструмент зовнішньоекономічної політики. 

Тема 14. Державне регулювання підприємництва. 

Підприємництво як об’єкт державного регулювання. Роль 

підприємництва в національній економіці, класифікація його видів і форм 

відповідно до чинного законодавства України. Особливості розвитку 

підприємницького сектора в Україні. Державне регулювання у 

підприємницькому секторі: роздержавлення і приватизація, конкурентна й 

антимонопольна політика, механізм банкрутства суб’єктів 

підприємницької діяльності. Державна система підтримки підприємництва. 

Правове забезпечення розвитку підприємництва. Інституційне 

забезпечення державної підтримки підприємництва. Форми та методи 

державної підтримки підприємництва: матеріально-технічне та 

інноваційне сприяння; фінансова та інвестиційна підтримка; податкове, 

зовнішньоекономічне та екологічне регулювання.  
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Тема 15. Державне регулювання в сфері соціальної політики та 

природоохоронної діяльності. 

Суть, мета, напрямки та способи реалізації соціальної політики. 

Підходи до реалізації соціальної політики: ринковий, соціальний, 

комбінований. Соціальний захист, його принципи, механізм реалізації. 

Суб’єкти державного регулювання рівня життя і соціального захисту 

населення та їх функції. 

Регулювання ринку праці та зайнятості. Ринок праці та трудові 

ресурси. Зведений баланс трудових ресурсів. Державна служба зайнятості, 

її функції. Методи та інструменти регулювання ринку праці та зайнятості 

населення.  Державне регулювання оплати праці. Пряме та непряме 

регулювання оплати праці. Форми і системи оплати праці. Тарифна 

система. Мінімальна заробітна плата, її регулюючий вплив. Екологічні 

проблеми як частина глобальних економічних проблем. Необхідність 

охорони навколишнього середовища. Принципи, об’єкти та суб’єкти 

державної екологічної політики. Система органів державного управління в 

галузі охорони навколишнього середовища. Механізм державного 

екологічного регулювання та його економічне забезпечення. Державні 

програми охорони навколишнього середовища і раціонального 

використання природних ресурсів. 

Тема 16. Державна регіональна економічна політика. 

Державна регіональна економічна політика (ДРЕП), її предмет, 

принципи, об’єкти і суб’єкти, цілі, пріоритети. Компетенція та функції 

органів місцевого самоврядування. Механізми реалізації ДРЕП. Державне 

регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Державна 

регіональна фінансово-бюджетна політика. Місцеві фінанси. Напрями 

використання коштів місцевих бюджетів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього У тому числі усього У тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1 

Теоретично-методологічні основи державного регулювання 

Тема 1. Теоретичні 

основи державного 

регулювання економіки. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 2. Методологія 

державного регулювання 

економіки. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 3. Об’єкти і 

суб’єкти державного 

регулювання економіки в 

системі органів 

державного управління. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 4. Програмування і 

прогнозування в системі 

державного регулювання 

економіки. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 5. Стратегія 

соціально-економічного 

розвитку держави. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 6. Моніторинг 

соціально-економічного 

розвитку в системі 

державного регулювання 

економіки. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

66 12 12 - - 42 66 3 3 - - 60 

Змістовий модуль 2 

Державне регулювання економічних секторів, галузей та регіонів. 

Тема 7. Державне 

регулювання фінансової 

системи країни. 

11 2 2 - -  11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 8. Державне 

регулювання грошово-

кредитної сфери. 

11 2 2 - -  11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 9. Державне 

регулювання цін та 

інфляції. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 10. Державне 

регулювання суспільного 

сектора економіки. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 11. Державне 

регулювання в сфері 

інвестиційної діяльності. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 
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Тема 12. Науково-

технічна та інноваційна 

політика. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 13. Державне 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 14. Державне 

регулювання 

підприємництва. 

11 2 2 - - 7 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 15. Державне 

регулювання в сфері 

соціальної політики та 

природоохоронної 

діяльності. 

11 2 2 - - 7 12 0,5 0,5 - - 11 

Тема 16. Державна 

регіональна економічна 

політика. 

12 2 2 - - 8 11 0,5 0,5 - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

111 20 20 - - 71 111 5 5 - - 101 

Усього годин* 177 32 32 - - 113 177 8 8 - - 161 

* – до загальної кількості 180 годин належать 2 год консультації і 1 год – 

екзамен. 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Теоретичні основи державного регулювання економіки. 2 год 

2.  Тема 2-3. Методологія державного регулювання економіки. Об’єкти і 

суб’єкти державного регулювання економіки в системі органів 

державного управління. 

2 год 

3.  Тема 4. Програмування і прогнозування в системі державного 

регулювання економіки. 

2 год 

4.  Тема 5. Стратегія соціально-економічного розвитку держави. 2 год 

5.  Тема 6. Моніторинг соціально-економічного розвитку в системі 

державного регулювання економіки. 

2 год 

6.  Модульна (контрольна) робота 1. 2 год 

7.  Тема 7. Державне регулювання фінансової системи країни. 2 год 

8.  Тема 8. Державне регулювання грошово-кредитної сфери. 2 год 

9.  Тема 9. Державне регулювання цін та інфляції. 2 год 

10.  Тема 10. Державне регулювання суспільного сектора економіки. 2 год 

11.  Тема 11-12. Державне регулювання в сфері інвестиційної діяльності. 

Науково-технічна та інноваційна політика. 

2 год 

12.  Тема 13. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2 год 

13.  Тема 14. Державне регулювання підприємництва. 2 год 

14.  Тема 15. Державне регулювання в сфері соціальної політики та 

природоохоронної діяльності. 

2 год 

15.  Тема 16. Державна регіональна економічна політика. 2 год 

16.  Модульна (контрольна) робота 2. 2 год 

 Усього годин 32 год 
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6. Теми практичних занять 
 

7. Теми лабораторних занять 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Теоретичні основи державного регулювання економіки. 7 год 

2.  Тема 2. Методологія державного регулювання економіки. 7 год 

3.  Тема 3. Об’єкти і суб’єкти державного регулювання економіки в 

системі органів державного управління. 

7 год 

4.  Тема 4. Програмування і прогнозування в системі державного 

регулювання економіки. 

7 год 

5.  Тема 5. Стратегія соціально-економічного розвитку держави. 7 год 

6.  Тема 6. Моніторинг соціально-економічного розвитку в системі 

державного регулювання економіки. 

7 год 

7.  Тема 7. Державне регулювання фінансової системи країни. 7 год 

8.  Тема 8. Державне регулювання грошово-кредитної сфери. 7 год 

9.  Тема 9. Державне регулювання цін та інфляції. 7 год 

10.  Тема 10. Державне регулювання суспільного сектора економіки. 7 год 

11.  Тема 11. Державне регулювання в сфері інвестиційної діяльності. 7 год 

12.  Тема 12. Науково-технічна та інноваційна політика. 7 год 

13.  Тема 13. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 7 год 

14.  Тема 14. Державне регулювання підприємництва. 7 год 

15.  Тема 15. Державне регулювання в сфері соціальної політики та 

природоохоронної діяльності. 

7 год 

16.  Тема 16. Державна регіональна економічна політика. 8 год 

 Усього годин 113 год 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання (МН). 

 

МН1. Проблемні лекції, лекції-дискусії з використанням 

мультимедійного обладнання. 

МН2. Семінарські заняття (навчальні дискусії, презентації, розв’язок 

ситуаційних вправ (кейсів). 

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота). 
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Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань 

державного регулювання фінансової системи країни, грошово-кредитної 

сфери, цін та інфляції, інвестиційної діяльності та інноваційної політики, 

та суспільного сектору економіки, що є основою для самостійного 

навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності 

до узагальнення та критичного мислення на основі участі в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають здобувачам 

вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання на реальних 

прикладах. Семінарські (практичні) заняття сконструйовані із 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання та передбачають 

розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі можливих реальних 

ситуацій та виконання необхідних розрахунків для побудови моделей 

монетарного регулювання та управління. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, індивідуальні роботі та роботі в 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, 

а також для виконання індивідуальних і групових ситуаційних вправ. 

 

11. Методи контролю 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

– практичні заняття: 50 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 50 балів.  

– контрольні заміри (екзамен): 50 % семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 50 балів. Студент з даної дисципліни пише 2 

модулі (за один модуль студент може набрати максимально 10 балів).  

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів.  

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.  

При викладанні дисципліни «Державне регулювання економіки» 

використовуються такі методи контролю:  
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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.  

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.  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання 

підсумкових результатів навчання і проводиться у формі письмового 

екзамену.  

Засоби діагностики успішності навчання  

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є 

важливим структурним компонентом навчально-виховного процесу. 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за поточним 

контролем знань протягом семестру та екзаменом.  

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з 

дисципліни використовуються такі засоби оцінювання:  

– для поточного контролю - усне опитування, проведення 

тестування, розгляд ситуацій, виконання індивідуальних завдань;  
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– для проміжного контролю – проведення модульного контролю, 

що включають тестування, теоретичні питання.  

Засоби поточного контролю: 

Засоби контролю Кількість балів 

Поточне опитування на практичних заняттях  30 

Тестування за змістовим модулем 1  10 

Тестування за змістовим модулем 2 10 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти можуть виконувати 

індивідуальне письмове завдання (реферат).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їхніми 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 незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття 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 тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
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тестування. 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 тощо.  

Підсумковий контроль - екзамен.  

У кінцевому підсумку студент може набрати 100 балів.  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з даної 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 

– 50 балів, за екзамен – 50 балів і загалом – 100 балів.  

При оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за 

різними системами: 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота 
Екзамен Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Кр Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Кр 

 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 50 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 задовільно  
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E 51-60 

FX 

21-50 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 

0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення навчання  

 

1. Державне регулювання економіки. Навчально методичний 

комплекс з навчальної дисципліни для студентів четвертого курсу. / уклад.: 

М. В. Газуда. Ужгород:Ужгородський національний університет,2018. 24 с.  

URL:https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20271 

2. Державне регулювання економіки та економічна політика. 

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Миколаївський 

національний аграрний університет. Миколаїв, 2016. 116 с.  

URL:https://http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2135/1/

Dergavne_regul_ekonomiki.pdf 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, 

проф., акад. АН вищої школи України І.Р. Михасюка. – Львівський 

національний університет ім. І. Франка. Підручник. 2-ге вид., виправлене і 

доповнене. К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. 592 с. 

2. Державне регулювання економіки.Конспект лекцій.Одеса,2019. 

URL:https://http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/5343/1/Zhavnerch

ykOV_Derj_reg_ek_KL_2019.pdf 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20271
https://http/dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2135/1/Dergavne_regul_ekonomiki.pdf
https://http/dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2135/1/Dergavne_regul_ekonomiki.pdf
https://http/eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/5343/1/ZhavnerchykOV_Derj_reg_ek_KL_2019.pdf
https://http/eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/5343/1/ZhavnerchykOV_Derj_reg_ek_KL_2019.pdf
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3. Ігнатова Є.М. Державне регулювання економіки : навчальний 

посібник / Є. М. Ігнатова, М. В. Кармінська-Бєлоброва. Харків: ХІУ, 2014. 

208 с. 

4. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. 

Львів: «Новий Світ-2000», 2006. 432 с. 

5. Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : навч. 

посібник / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. 334 с. 

6. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки: 

Навчальний посібник. Тернопіль : ТАНГ, 2000. 315 с.  

7. Третяк Г. С. Державне регулювання економіки та економічна 

політика: навч. посіб. / Г. С. Третяк, К. М. Бліщук. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 

2011. 128 с.  

Допоміжна 

8. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання 

економіки: підручник  К.: Знання, 2008. 398 с. 

9. Економіка державного сектора: навч. посіб. / І.Й. Малий, М.К. 

Галабурда; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима 

Гетьмана. К.: КНЕУ, 2012. 295 с. 

10. Пухир С.Т. Фінансові механізми реалізації державної 

регіональної політики: сучасний стан та пріоритети вдосконалення: 

монографія / С.Т.Пухир. Київ: Державний вищий навчальний заклад 

«Університет банківської справи», 2017, 374 с. 

15. Інформаційні ресурси 

 

Верховна Рада України www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua 

Міністерство економіки України www.me.gov.ua 

Міністерство фінансів України www.minfin.gov.ua 

Міністерство розвитку громад та територій 

України 

www.minregion.gov.ua  

Національний банк України www.bank.gov.ua 

Державна служба статистики України www.ukrstat.gov.ua 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Антимонопольний комітет України www.amc.gov.ua 

Державна служба зайнятості України www.dcz.gov.ua 

Національна бібліотека України ім. В. 

Вернадського 

www.nbuv.gov.ua 

Наукова бібліотека НаУКМА www.librari.ukma.kiev.ua 

Інститут економіки та прогнозування НАН 

України 

www.ief.org.ua 

Національний Інститут стратегічних 

досліджень 

www.niss.gov.ua 

Міжнародний валютний фонд www.imf.org 

Світовий банк www.worldbank.org 

Європейський центральний банк www.ecb.in 

 

http://www.amc.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.librari.ukma.kiev.ua/
http://www.ief.org.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.ecb.in/

