
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКОЮ» 

для студентів, які навчаються за галуззю знань  

0305 «Економіка та підприємництво», 

 за напрямами підготовки   

6.030508 «Фінанси і кредит» 

6.030509 «Облік і аудит» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 В.о. декана 

______________________доц. А.В. Стасишин  

«_____»_________________2016 р. 
 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» 
(назва навчальної дисципліни) 

галузь знань:  0305 «Економіка та підприємництво» 
(шифр і назва галузі знань) 
напрями підготовки: : 6.030508 «Фінанси і кредит»,  

  6.030509 «Облік і аудит»,  
(шифр і назва напряму підготовки) 

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 

факультет управління фінансами та бізнесу 

заочна форма навчання 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2016 

КК
АА
ФФ
ЕЕ
ДД
РР
АА

  ЕЕ
КК
ОО
НН
ОО
ММ
ІІ
ЧЧ
НН
ОО
ЇЇ
  ТТ
ЕЕ
ОО
РР
ІІ
ЇЇ

  

КК
АА
ФФ
ЕЕ
ДД
РР
АА

  ЕЕ
КК
ОО
НН
ОО
ММ
ІІ
ЧЧ
НН
ОО
ЇЇ
  Т
Т
ЕЕ
ОО
РР
ІІ
ЇЇ

  



2 

 

Державне регулювання економіки. Робоча  програма  навчальної  дисципліни для 

студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”, за 

напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»  

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економічної теорії, 2016 р.  

– 22 c. 

 

 

 

 

 

 

Розробник: Пікулик О.І. - к.е.н., доц. кафедри економічної теорії  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної теорії (протокол №1 

від 29 серпня 2016р.) як робочу програму підготовки бакалаврів галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво» за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит», 

6.030509 «Облік і аудит». 
 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                              доц. Гупало О.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу 

Львівського національного університету імені Івана Франка  

Протокол  № 1 від  „30” серпня 2016  р.   

 

 

 Пікулик О.І., 2016 р. 



3 

 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

 

1. Пояснювальна записка. 

Опис предмета навчальної дисципліни 

4 

6 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 7 

3. Зміст навчальної дисципліни 8 

4. Список рекомендованої літератури 11 

5. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами 

навчальної роботи за ОПП 

 

13 

6. Календарно-тематичний план аудиторних занять 15 

6.1.Календарно-тематичний план лекційних занять 15 

6.2. Календарно-тематичний план практичних (семінарських, лабораторних) 

занять та залікових модулів 

 

16 

6.3.Графік обов’язкових консультацій 17 

7. Плани практичних (семінарських, лабораторних) занять 17 

8. Самостійна робота студентів (СРС) 18 

8.1. Графік виконання самостійної роботи студентів 18 

8.2. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх 

виконання 

 

19 

9. Індивідуальна науково-дослідна робота студентів 19 

10. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль 20 

11. Методи оцінювання знань студентів 23 

11.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів 23 

11.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань 

студентів 

24 

11.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами проміжного 

контролю за чотирибальною системою 

26 

11.4. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового 

контролю 

27 

12. Методичне забезпечення дисципліни. Методики активізації процесу навчання 27 

12.1. Методичне забезпечення дисципліни 28 

12.2. Методики активізації процесу навчання 28 

13. Ресурси мережі Інтернет 30 

14. Зміни і доповнення до робочої програми 30 



4 

 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

                                     Опис предмета навчальної дисципліни 

Необхідність    державного    втручання   в    економіку   обумовлена вадами  ринкового 

саморегулювання,     пошуком     ефективніших    неринкових    варіантів     задоволення     потреб   у   

суспільних  благах, усуненням зовнішніх ефектів. 

Державне  регулювання  економіки  – це  вплив  держави  на  діяльність суб’єктів  

господарювання та  ринкову  кон’юнктуру  з  метою  забезпечення нормальних умов функціонування 

 ринкового  механізму.  Це  складний процес,  до  якого  належить  процедура  розробки  

 економічної політики, обґрунтування її положень, вибір засобів та методів її проведення. 

Властивості  регулятивних  функцій  держави  та  ринку  залежать від  рівня  забезпеченості 

 економічними ресурсами країни,  її  політичної  орієнтації, соціальної структури,  національних 

особливостей. 

На сьогодні метою державного регулювання економіки є стійкий економічний   розвиток.  

 Економічна    реформа,   яка   здійснюється   в Україні,  покликана  змінити особливості  участі 

 держави  у  господарських процесах,  створити  економічні  умови для  забезпечення  високої ділової 

активності,   усвідомити   необхідність  державного   втручання  в економічні  процеси.  

Зміст  державного  регулювання  економіки  визначається завданнями  органів   державної  

влади, а  також   комплексом організаційних,  економічних,  фінансових,  управлінських  засобів та 

інструментів,  які  має  у  своєму  розпорядженні  держава.  Особливого значення  набувають 

такі  інструменти як прогнозування, планування, програмування. 

Ефективність  державного  регулювання  залежить  від  того, наскільки розумно  і  виважено 

 використовуються  економічні,  правові та адміністративні  важелі у процесі  реалізації  економічної 

 політики. 

Метою навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» є розкриття  

методології, методики та  організаційних  основ  державного  регулювання  економіки, підготовка 

ерудованих та кваліфікованих  спеціалістів,  які  повинні  правильно розуміти та обгрунтовувати 

державну економічну  політику,  вміти  вирішувати загальні економічні питання, передбачати наслідки     того 

чи іншого рішення, знаходити шляхи вирішення сучасних економічних проблем. 

Основні завдання: 

-  забезпечення ґрунтовної теоретичної і практичної підготовки студентів з державного 

регулювання економіки;  

- глибоке розуміння тенденцій розвитку та сучасних модифікацій моделей державного 

регулювання економіки;  

- формування вмінь та навичок аналізу основних напрямів та інструментів економічної 

політики держави;  

- детальне опрацювання сутності, методів та механізмів державного регулювання економіки 

України в контексті системної економічної трансформації та глобалізації. 

Предмет навчальної дисципліни: «Державне регулювання економіки» вивчає 

проблеми ефективного використання форм, методів та інструментів, які є в розпорядженні 

держави, для реалізації соціально-економічних цілей розвитку суспільства.  

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Навчальна дисципліна «Державне регулювання економіки» взаємопов'язана з такими 

дисциплінами як «Політична економія»; «Макроекономіка»; «Мікроекономіка»; «Історія 

економіки та економічної думки»; «Національна економіка».  

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати: 

 необхідність і причини втручання держави в економіку; 

 можливості практичного застосування теоретичних моделей та принципів, реалізації 

механізмів державного регулювання; 

 світовий досвід державного регулювання економіки та можливості його застосування в 

Україні; 

 основи макроекономічного планування, програмування та прогнозування; 

 основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток; 

 грошово-кредитні та фіскальні засоби та інструменти ДРЕ та можливості їх 

використання у практичній діяльності; 

 основні види державної економічної політики; 
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 специфіку макроекономічного галузевого регулювання. 

Студент повинен вміти: 

 володіти методикою складання планів, прогнозів та програм соціально-економічного 

розвитку; 

 аналізувати механізм прийняття рішень органами влади та управління; 

 застосовувати аналітичні методи оцінки аналізу регіонів, економіки в цілому; 

 розробляти рекомендації для органів влади та управління щодо підвищення 

ефективності державної економічної політики у поточному періоді та на перспективу; 

 визначати межі державного втручання у функціонування економіки, виходячи із 

реальної економічної, політичної, соціальної ситуації в країні. 

 Опанування навчальною дисципліною «Державне регулювання економіки» повинно 

забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Робоча програма складена на 3 кредити.  

Форми контролю – поточний контроль (семінарські заняття, ІНДЗ, самостійна робота, 

тестування), заліковий модуль.  

 

2.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Теоретичні основи державного регулювання економіки 

Тема 2. Державне прогнозування, програмування та макроекономічне планування 

Тема 3. Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне регулювання економіки 

Тема 4. Кон’юнктурна, структурна та інвестиційна політика держави 

Тема 5. Державне регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності 
Тема 6. Державне регулювання підприємницької діяльності 

Тема 7. Державне регулювання рівня життя і соціального розвитку 

Тема 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 9. Реґіональна економічна політика держави 

Тема 10. Досвід державного регулювання економіки в зарубіжних державах  

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретичні основи державного регулювання економіки  

 Характеристика сучасної ринкової системи господарювання, недоліки ринкової економіки. 

Основні напрями та форми впливу держави на економічні процеси. 

 Необхідність, суть, функції, цілі та принципи державного регулювання економіки. 

Суб’єкти та об’єкти державного регулювання економіки. Способи регулювання економіки. Зовнішні 

ефекти та їх державне регулювання в ринковій економіці. 

Основи методології та організації державного регулювання економіки. Основні форми впливу 

держави на соціально-економічний розвиток. Методи державного регулювання економіки. Органи 

державного регулювання економіки. 
 

Тема 2. Державне прогнозування, програмування та макроекономічне планування 

     Соціально-економічне прогнозування: суть та види. Методи та моделі економічного 

прогнозування. 

    Суть державного програмування та організація розробки цільових комплексних програм. Види 

програм. Оцінка ефективності програм.  

    Планування в системі державного регулювання економіки. Основи методології індикативного 

планування. Система макроекономічних показників та їх застосування в регулюванні економіки. 
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Тема 3 . Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне регулювання економіки  

  Фінансова політика держави та її особливості в ринковій економіці. 

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки.  Фінансування дефіциту 

державного бюджету. 

    Податкове регулювання. Державне  замовлення  як  засіб  задоволення  державних  потреб. 

Грошовокредитне  і  валютне  регулювання  економіки.    Необхідність  та  методи  державного  

регулювання  цін. Антиінфляційна політика держави та її основні інструменти. 
 

Тема 4. Кон’юнктурна, структурна та інвестиційна політика держави 

 Характеристика ділових циклів та антициклічна політика держави. Суть кон’юнктури та 

механізм кон’юнктурної політики держави. 

Структура та структурні зрушення в розвитку економіки. Суть і механізм структурної політики 

держави. Державне регулювання структурних зрушень в економіці. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності. Показники економічної ефективності інвестицій.  
 

Тема 5. Державне регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності  

 Сутність   науковотехнічної  політики. Методи  реалізації  науковотехнічної  політики. Державна 

науково-технічна політика. Форми регулювання науково-технічної діяльності. 

 Державне регулювання інноваційних процесів. Державна інноваційна політика у різних 

економічних системах. 
 

Тема 6. Державне регулювання підприємницької діяльності 
     Сутність підприємництва як особливого виду економічної діяльності.  Підприємництво як об’єкт 

державного регулювання. Механізм  державного  регулювання  підприємництва. Державне 

підприємництво та управління державними підприємствами. 

    Державне регулювання комерційної діяльності. Державне регулювання діяльності малого та 

середнього бізнесу. Державна підтримка малого підприємництва.  

    Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні.  

    Тіньова економіка в Україні: причини, соціально-економічні наслідки та шляхи їх подолання. 

 

Тема 7. Державне регулювання рівня життя і соціального розвитку  

Характеристика моделей соціальної політики держави. Соціальний захист і регулювання 

доходів населення. Регулювання рівня та якості життя населення. Завдання державного 

регулювання розвитку галузей соціальної інфраструктури.  

 Механізм регулювання зайнятості. Державне регулювання зайнятості в соціальній ринковій 

економіці. Зарубіжний досвід державної соціальної політики. 

 

Тема  8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

     Сутність,  принципи  та  види  зовнішньоекономічної  діяльності. Форми  та  методи  державного 

 регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  Державне регулювання зовнішньої торгівлі. 

Мито й митні податки в системі державного регулювання.  

Регулювання міжнародних інвестиційних процесів. 

Платіжний баланс як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності  

 

Тема 9. Реґіональна економічна політика держави 

     Сутність та завдання реґіональної економічної політики держави. Механізм реалізації реґіональної  

економічної політики держави.  Державне регулювання соціальноекономічного розвитку реґіонів 

Державна регіональна політика: особливості реалізації в різних економічних системах. 

Регіональна економічна політика у ринковій економіці. 

 

Тема 10. Досвід державного регулювання економіки в зарубіжних державах  

Досвід державного регулювання економіки в країнах Європи. Державне регулювання 

економіки США. Особливості державного регулювання економіки КНР. Державне регулювання 

економіки Японії. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ” 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та назва галузі знань:0305 «Економіка та 

підприємництво» 

 за напрямами підготовки:    

6.030508 «Фінанси і кредит»,  

6.030509 «Облік і аудит», 

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” 

„Державне регулювання економіки” – входить до 

варіативної компоненти за вибором навчального закладу 

для усіх професійних спрямувань  

Курс: ІІІ 

Семестр: 5-6  

для напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,  

6.030509 «Облік і аудит», 

 

 

Кількість 

кредитів ECTS 

Кількість годин 

за ОПП 

Кількість 

аудиторних годин 
Лекції 

Семінарські 

заняття СРС 

І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. ІІ сем. 

3 90 
4 12 4 8 

4 74 
16 12 

Методи навчання Вид контролю 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі 

завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, розв’язування 

ситуаційних завдань тощо 

ПМК, заліковий модуль 

 

 



10 

 

5. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ  

№
 р

о
зд

іл
у

, 
т
ем

и
 

(з
м

іс
т
о

в
і 

м
о

д
у
л

і)
 

Назва розділу, теми,  

змістового модуля 

Кількість годин 

за  ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
го

 

у тому 

числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
и

 

СРС ауд. 

1 2 3 4 5 6 7 

І семестр 

Тема 

1 

Теоретичні основи державного  

регулювання економіки 
4  4 4 - 

ІІ семестр 

Тема 

2 

Державне прогнозування, 

програмування та 

макроекономічне планування 

2  2 2 - 

Тема 

3 

Фінансово-бюджетне та грошово-

кредитне регулювання економіки 
4  4 2 2 

Тема 

4 

Кон’юнктурна, структурна  та 

 інвестиційна політика держави 
4  4 2 2 

Тема 

5 

Державне регулювання науково-

технічної та інноваційної діяльності 
2  2 2 - 

Тема 

6 

Державне регулювання підприємниць

кої діяльності 
15 15 - - - 

Тема 

7 

Державне регулювання рівня життя і 

соціального розвитку 
15 15 - - - 

Тема 

8 

Державне регулювання зовнішньо-

економічної діяльності 
15 15 - - - 

Тема 

9 

Реґіональна економічна політика  

держави 
15 15 - - - 

Тема 

10 

Досвід державного регулювання 

економіки в зарубіжних державах  
14 14 - - - 

Разом 90 74 16 12 4 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ  

6.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

  
№

 

за
н

я
тт

я
 

Розділ, тема та короткий зміст заняття К-сть 

год. 

1. Тема 1. Теоретичні основи державного регулювання економіки  

   Недоліки ринкової економіки. Необхідність, суть, функції, цілі та 

принципи державного регулювання економіки.    

Суб’єкти а об’єкти державного регулювання економіки. Зовнішні ефекти та 

їх державне регулювання в ринковій економіці. Основні форми впливу 

держави на соціально-економічний розвиток. Методи державного 

регулювання економіки. Органи державного регулювання економіки. 

 

 

4 

2 Тема 2. Державне прогнозування, програмування та 

макроекономічне планування 

     Соціально-економічне прогнозування: суть та види, методи та 

моделі. 

    Суть державного програмування та організація розробки цільових 

комплексних програм. Види програм. Оцінка ефективності програм.  

    Планування в системі державного регулювання економіки. Основи 

методології індикативного планування. Система макроекономічних 

показників та їх застосування в регулюванні економіки. 

 

 

2 

3. Тема 3 . Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне регулювання 
економіки  

  Фінансова політика держави та її особливості в ринковій економіці. 

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки.     

Податкове регулювання. Державне  замовлення  як  засіб  задоволення 

 державних  потреб. Грошовокредитне  і  валютне  регулювання  

економіки.    Необхідність  та  методи  державного  регулювання  цін. 

Антиінфляційна політика держави та її основні інструменти. 

 

 

 

2 

4. Тема 4. Кон’юнктурна, структурна та інвестиційна політика держави 

 Характеристика ділових циклів та антициклічна політика держави. 

Суть кон’юнктури та механізм кон’юнктурної політики держави. 

Структура та структурні зрушення в розвитку економіки. Суть і механізм 

структурної політики держави. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності. Показники економічної 

ефективності інвестицій.  

 

 

2 

5. Тема 5. Державне регулювання науково-технічної та інноваційної 

діяльності  

 Сутність   науковотехнічної  політики. Методи  реалізації  

науковотехнічної  політики. Державна науково-технічна політика. Форми 

регулювання науково-технічної діяльності. 

Державне регулювання інноваційних процесів. Державна 

інноваційна політика у різних економічних системах. 

 

 

2 

Разом 12 
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6.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

№
 

за
н

я
тт

я
 Розділ, тема та короткий зміст заняття К-сть 

год. 

1 2 3 

Тема 3. Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне регулювання економіки 

1. Семінарське заняття № 1. 2 

Тема 4. Кон’юнктурна, структурна та інвестиційна політика держави 

2. Семінарське заняття №2. 2 
Тема 5. Державне регулювання науково-технічної та інноваційної 

діяльності Разом  

 

4 

 

7. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Мета семінарських занять з дисципліни «Державне регулювання економіки»: 

глибше розглянути теоретичні основи та практичний аспект державного 

регулювання економіки в ринкових умовах, прослідкувати сфери, що потребують 

державного втручання у всіх економічних підсистемах країни, вивчити методи та 

засоби впливу держави на економічні явища. На семінарських заняттях необхідно:  

а) вивчити теоретичні засади державного регулювання економіки та формування 

соціально-економічної політики держави;  

б) пояснити сутність, форми і методи державного регулювання економіки; 

в) засвоїти механізм реалізації фіскальної, монетарної, структурної, 

інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної, антиінфляційної, 

антимонопольної, регіональної, соціальної  політики держави в національній 

економіці; 

г) вивчити зарубіжний досвід державного регулювання економіки.  

Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни «Державне 

регулювання економіки» дають можливість студентам опрацювати рекомендовані 

джерела, глибше вникнути в суть питання. 
 

Семінарське заняття №1 
Тема 3 . Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне регулювання економіки  
1. Фінансова політика держави та її особливості в ринковій економіці. 

2. Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки.   
3. Фінансування дефіциту державного бюджету.    
4. Грошовокредитне  і  валютне  регулювання  економіки.     
5. Антиінфляційна політика держави та її основні інструменти. 
                                              Література: 

1.  Авер’янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / В.Б. Авер’янов. – К.:Юстиніан, 2007. – 288 с. 

  2. Бліщук К. М. Економічний аналіз державної політики: теорія та  застосування: 

 навч. посіб. / К. М. Бліщук. — Львів : ЛРІДУНАДУ, 2011. — 160с. 

3. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика: навч. 

 Посіб. /В.Г.  Бодров,  О.  М.  Сафронова,Н. І. Балдич.  К. :  Академвидав,  2010.  —  520 с.       

4. Дідківська Л. І.  Державне  регулювання  економіки: навч.  посіб.  /  Л. І.  Дідківська, 

Л. С. Головко.  — 5те вид., стер. — К. :Знання, 2006. — 213 с.  

5. Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. 

Оболенський. – К.: Знання, 2009. – 582 с. 
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Семінарське заняття №2 

Тема 4. Кон’юнктурна, структурна та інвестиційна політика держави 

1. Характеристика ділових циклів та антициклічна політика держави.  

2. Суть кон’юнктури та механізм кон’юнктурної політики держави. 
3. Структура економіки та державне регулювання структурних зрушень в економіці. 

4. Державне регулювання інвестиційної діяльності.  

5. Показники економічної ефективності інвестицій.  

Література: 

1.  Авер’янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / В.Б. Авер’янов. – К.:Юстиніан, 2007. – 288 с. 

2.Бліщук К. М. Економічний аналіз державної політики: теорія та  застосування:  навч. 

 посіб. / К. М. Бліщук. — Львів : ЛРІДУНАДУ, 2011. — 160с. 

3. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика:   навч.   посіб./  

В.Г.  Бодров,  О.  М.  Сафронова,Н. І. Балдич. — К. : Академвидав, 2010. — 520 с.       

4.Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Л. І. Дідківська,  

Л. С. Головко.  — 5те вид., стер. — К. :Знання, 2006. — 213 с.  

5.Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. 

Оболенський. – К.: Знання, 2009. – 582 с. 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС) 

8.1. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

СРС 

Назва теми Кількість 

годин  

1 2 3 

1. Державне регулювання підприємницької діяльності 15 

2. Державне регулювання рівня життя і соціального розвитку 15 

3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 15 

4. Реґіональна економічна політика держави 15 

5. Досвід державного регулювання економіки в зарубіжних 

державах  
14 

Разом 74 
Форми контролю самостійної роботи – семінарські заняття, поточне тестування, 

контрольна робота.  

 

8.2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

Частина дисципліни «Державне регулювання економіки» виноситься на 

самостійне вивчення. Мета самостійної роботи – активізувати засвоєння, розвиток 

вмінь і навиків студентами з дисципліни для успішного застосування їх у подальшій 

практиці. При вивченні навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» 

самостійна робота здійснюється в позааудиторний час. 

 Самостійна робота включає наступні етапи: 

- теоретичний - це опрацювання рекомендованої літератури за заданим планом за 

темами дисципліни; 

- підготовка та участь в обговоренні питань на семінарських заняттях згідно планів.  

Самостійна робота студента полягає у вивченні за допомогою навчально-
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методичної та додаткової літератури певних тем (або окремих питань) тієї або іншої 

теми. Спосіб виконання всіх питань та завдань, які виносяться на самостійне 

вивчення, обирається студентом (письмова відповідь на кожне запитання, короткі 

тези, усне опрацювання, тощо). Рівень засвоєння винесеного на самостійне вивчення 

матеріалу перевіряється викладачем шляхом опитування або тестування.  

Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є 

необхідною умовою формування підсумкової оцінки та передумовою отримання 

студентом заліку з дисципліни. 
 

Самостійна робота №1 
Тема 6. Державне регулювання підприємницької діяльності 

1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання. Механізм  державного  

регулювання  підприємництва.  

2. Державне підприємництво та управління державними підприємствами. 

3. Державне регулювання діяльності малого та середнього бізнесу.  

     4.Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні.  

5.Тіньова економіка в Україні: причини та соціально-економічні наслідки.                      

Література: 

1.  Авер’янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / В.Б. Авер’янов. – К.:Юстиніан, 2007. – 288 с. 

2.Бліщук К. М. Економічний аналіз державної політики: теорія та  застосування:  навч. 

 посіб. / К. М. Бліщук. — Львів : ЛРІДУНАДУ, 2011. — 160с. 

3. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика:   навч.   посіб./  

В.Г.  Бодров,  О.  М.  Сафронова,Н. І. Балдич. — К. : Академвидав, 2010. — 520 с.       

4.Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Л. І. Дідківська,  

Л. С. Головко.  — 5те вид. — К. :Знання, 2006. — 213 с.  

5.Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. 

Оболенський. – К.: Знання, 2009. – 582 с. 
 

Самостійна робота №2 

Тема 7. Державне регулювання рівня життя і соціального розвитку 

1. Характеристика моделей соціальної політики держави.  

2. Соціальний захист і регулювання доходів населення.  

3.Регулювання рівня та якості життя населення.  

4.Державне регулювання зайнятості в соціальній ринковій економіці.  

   5.Зарубіжний досвід соціальної політики. 

Література: 

1.  Авер’янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / В.Б. Авер’янов. – К.:Юстиніан, 2007. – 288 с. 

2.Бліщук К. М. Економічний аналіз державної політики: теорія та  застосування:  навч. 

 посіб. / К. М. Бліщук. — Львів : ЛРІДУНАДУ, 2011. — 160с. 

3. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика:   навч.   посіб./  

В.Г.  Бодров,  О.  М.  Сафронова,Н. І. Балдич. — К. : Академвидав, 2010. — 520 с.       

4.Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Л. І. Дідківська,  

Л. С. Головко.  — 5те вид. — К. :Знання, 2006. — 213 с.  

5.Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. 

Оболенський. – К.: Знання, 2009. – 582 с. 
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Самостійна робота №3 
Тема  8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

1.  Сутність,  принципи  та  види  зовнішньоекономічної  діяльності.  
2. Форми  та  методи  державного  регулювання зовнішньоекономічної діяльності.   
3. Державне регулювання зовнішньої торгівлі. Протекціонізм.  
4. Регулювання міжнародних інвестиційних процесів. 

5. Платіжний баланс як інструмент регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності  

Література: 

1.  Авер’янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / В.Б. Авер’янов. – К.:Юстиніан, 2007. – 288 с. 

2.Бліщук К. М. Економічний аналіз державної політики: теорія та  застосування:  навч. 

 посіб. / К. М. Бліщук. — Львів : ЛРІДУНАДУ, 2011. — 160с. 

3. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика:   навч.   посіб./  

В.Г.  Бодров,  О.  М.  Сафронова,Н. І. Балдич. — К. : Академвидав, 2010. — 520 с.       

4.Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Л. І. Дідківська,  

Л. С. Головко.  — 5те вид. — К. :Знання, 2006. — 213 с.  

5.Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. 

Оболенський. – К.: Знання, 2009. – 582 с. 

Самостійна робота №4 
Тема 9. Реґіональна економічна політика держави 

1. Сутність, завдання  та механізм реалізації реґіональної економічної політики держави.  

2. Державне регулювання соціальноекономічного розвитку реґіонів. 

3. Державна регіональна політика: особливості реалізації в різних економічних 

системах. 

4. Регіональна економічна політика у ринковій економіці. 

Література: 

1.  Авер’янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / В.Б. Авер’янов. – К.:Юстиніан, 2007. – 288 с. 

2.Бліщук К. М. Економічний аналіз державної політики: теорія та  застосування:  навч. 

 посіб. / К. М. Бліщук. — Львів : ЛРІДУНАДУ, 2011. — 160с. 

3. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика:   навч.   посіб./  

В.Г.  Бодров,  О.  М.  Сафронова,Н. І. Балдич. — К. : Академвидав, 2010. — 520 с.       

4.Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Л. І. Дідківська,  

Л. С. Головко.  — 5те вид. — К. :Знання, 2006. — 213 с.  

5.Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. 

Оболенський. – К.: Знання, 2009. – 582 с. 

Самостійна робота №5 

Тема 10. Досвід державного регулювання економіки в зарубіжних державах  

1. Досвід державного регулювання економіки в країнах Європи.  

2. Державне регулювання економіки США.  

3. Особливості державного регулювання економіки КНР.  

4. Державне регулювання економіки Японії. 

Література: 

1.  Авер’янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / В.Б. Авер’янов. – К.:Юстиніан, 2007. – 288 с. 

2.Бліщук К. М. Економічний аналіз державної політики: теорія та  застосування:  навч. 

 посіб. / К. М. Бліщук. — Львів : ЛРІДУНАДУ, 2011. — 160с. 
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3. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика:   навч.   посіб./  

В.Г.  Бодров,  О.  М.  Сафронова,Н. І. Балдич. — К. : Академвидав, 2010. — 520 с.       

4.Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Л. І. Дідківська,  

Л. С. Головко.  — 5те вид. — К. :Знання, 2006. — 213 с.  

5.Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. 

Оболенський. – К.: Знання, 2009. – 582 с. 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Творча (евристична), наближена до наукового осмислення і узагальнення робота 

можлива лише як результат організації самостійного навчання з обов'язковою 

присутністю в ній цілепокладання та його досягнення за допомогою ефективних 

технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота повинна бути 

індивідуалізованою з врахуванням рівня творчих можливостей студента, його 

навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо. 

Практична реалізація такого принципу навчання пов'язана із використанням в 

навчальному процесі індивідуальних науково-дослідних завдань. 

Індивідуальне наукове-дослідне завдання є видом позааудиторної самостійної 

роботи студента навчально-дослідницького характеру, яке використовується в 

процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується 

разом із складанням підсумкового заліку із даної навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування 

знань студента з навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» та 

розвиток навичок самостійної роботи. 

ІНДЗ повинне обов’язково містити наступні частини:  

1. Вступ, в якому зазначається обґрунтування вибору теми, мета та завдання роботи, 

об’єкт, предмет та методи дослідження, використана література.  

2. Аналітично-дослідницька складова, що включає в себе виклад основного 

матеріалу, згідно плану роботи,  

3.Висновки, у яких необхідно узагальнити результати дослідження. 

4.Список використаної літератури. 

ІНДЗ виконується на окремих аркушах білого паперу формату А4. Текст 

повинен друкуватися на комп’ютері через 1,5 міжрядкових інтервали (розмір 

шрифту 14). Аркуш ІНДЗ повинен мати поля: ліве- 25 мм, верхнє -20мм, праве- 

15мм, нижнє-  20 мм. 

За бажанням студента ІНДЗ може бути підготовлене у вигляді презентації і 

представлене за допомогою мультимедійного обладнання. 
 

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

 

1. Державна інноваційна політика у різних економічних системах. 

2. Державна антициклічна політика. 

3. Державне регулювання розвитку АПК у зарубіжній практиці та в Україні. 

4. Механізми державного регулювання іноземного інвестування в ринковій 

економіці. 

5. Державне регулювання комерційної діяльності. 

6. Стан та державне регулювання банківської системи України. 



17 

 

7. Державне регулювання цін у зарубіжній практиці та в Україні. 

8. Державне регулювання валютної системи в Україні. 

9. Державне регулювання на ринку цінних паперів в Україні. 

10. Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні. 

11. Світовий досвід державного регулювання діяльності суб’єктів природних 

монополій. 

12. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

13. Амортизаційна політика держави. 

14. Екологічна політика держави та її необхідність 

15. Зарубіжний досвід протидії картельній практиці. 

16. Еволюція антитрестівської політики у світі. 

17. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової 

економіки. 

18. Екологічна політика держави в умовах сталого розвитку. 

19. Державне регулювання зайнятості в соціальній ринковій економіці. 

20. Державна соціальна політика у США. 

21. Соціальна політика в Японії. 

22. Методи та інструменти державного регулювання корпоративного сектору 

економіки. 

23. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в національній 

економіці. 

24. Державна регіональна політика: особливості реалізації в різних економічних 

системах. 

25. Державне регулювання економіки у США. 

26. Особливості державного регулювання економіки в Японії. 

27. Державне регулювання економіки у Норвегії. 

28. Державне регулювання економіки у Швеції. 

29. Державне регулювання економіки у Великій Британії. 

30. Державне регулювання економіки у Німеччині. 

31. Світовий досвід державного регулювання міграції робочої сили. 

32. Державне регулювання фондового ринку в Україні. 

33. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор 

інтелектуального розвитку. 

34. Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможності національної 

економіки. 

35. Прогнозування та державне регулювання економіки рівня життя населення. 

36. Зовнішні ефекти та їх державне регулювання в ринковій економіці. 

37. Державне регулювання діяльності малого та середнього бізнесу. 

38. Антимонопольна політика в Україні. 

39. Стабілізаційна політика держави: суть та види. 

40. Монетарна політика держави та її основні інструменти. 
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10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

1. Недоліки ринкової економіки та необхідність державного регулювання. 

2. Етапи розвитку теорії державного регулювання економіки. 

3. Основні типи державного регулювання економіки.  

4. Основні цілі державного регулювання економіки. 

5. Функції державного регулювання економіки. 

6. Принципи державного регулювання економіки. 

7. Сучасні підходи до державного регулювання економіки. 

8. Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток. 

9. Прямі методи та інструменти державного регулювання економіки. 

10. Непрямі методи державного регулювання економіки. 

11. Адміністративне регулювання економіки. 

12. Органи державного регулювання економіки. 

13. Особливості державного регулювання у ринковій економіці. 

14. Необхідність і суть стратегії соціально-економічного розвитку країни. 

15. Антициклічна політика держави: сутність, функції, інструменти. 

16. Суть та способи економічного прогнозування. Класифікація прогнозів. 

17. Методи та моделі економічного прогнозування. 

18. Наукові основи макроекономічного планування. 

19. Основні форми державного планування. 

20. Формування індикативного плану. 

21. Макроекономічне програмування: необхідність, сутність, функції. 

22.  Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки. 

23. Кредитно-грошова політика держави, її функції та інструменти. 

24. Податки як один з основних інструментів державного регулювання 

економіки. 

25.  Фінансування дефіциту державного бюджету. 

26. Суть кон’юнктури та механізм кон’юнктурної політики. 

27. Суть і механізми структурної політики. 

28. Вплив держави на ціни та ціноутворення. 

29. Антиінфляційна політика держави. 

30. Державне регулювання підприємницької діяльності. 

31. Форми фінансово-економічної підтримки підприємництва. 

32. Державний сектор економіки: сутність та функції. 

33. Державне регулювання якості та конкурентоспроможності продукції. 

34. Особливості та напрями державного регулювання природних монополій. 

35. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

36. Показники економічної ефективності інвестицій. 

37. Пріоритетні напрями інвестиційної політики України. 

38. Науково-технічний прогрес та інновації як об’єкт ДРЕ. 

39. Форми регулювання науково-технічної діяльності. 

40. Державне регулювання інноваційних процесів. 

41. Механізм регулювання зайнятості населення. 

42. Державне регулювання оплати праці. 

43. Характеристика моделей соціальної політики держави. 

44. Регулювання рівня та якості життя населення. 

45. Оцінка соціального розвитку країни. 
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46. Завдання державного регулювання розвитку галузей соціальної 

інфраструктури. 

47. Державне регулювання земельних відносин. 

48. Механізм регулювання природоохоронної діяльності. Державна екологічна 

політика. 

49. Необхідність, сутність та принципи зовнішньоекономічної політики держави. 

50. Види зовнішньоекономічної політики держави. 

51. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання економіки. 

52. Державне регулювання у країнах Західної Європи. 

53. Державне регулювання в Японії. 

54. Державне регулювання у США. 

 

11. МЕТОДИ ОЦЮНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою. 

Методи оцінювання знань студентів: поточне опитування та тестування, оцінка за 

індивідуальне науково-дослідне завдання, оцінка за самостійні роботи.  

 

11.1 Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студента 

Самостійна 

робота 

 студентів 

Індивідуальне 

 науково-дослідне 

завдання 

Аудиторна 

контрольна робота 

(тестування) 

 

 

Разом  

5 × 9 = 45 

балів 

25 

балів 

30  

балів 

100  

балів 

 

11.2. Система нарахуваня рейтингових балів та 

критерії оцінювання знань студентів 
 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів Б
ал

и
 

р
ей

ти
н

гу
 

М
ак

си
 

м
ал

ь
н

а 
 

к
-с

ть
 

 б
ал

ів
 

1 2 3 

1. Виконання самостійних робіт (СРС) 0-45 45 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та 

законів; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, 

матеріалів останніх подій в економічній сфері в країні та за її межами; 

 використання матеріалів періодики; 

 проведений опис об’єктів; 

 акуратні і змістовні записи в зошиті. 

45 балів 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено 

розкриття двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для 

вичерпного розкриття питання). 

35 балів 

 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 

 студент не опрацював законодавчі матеріали, фактичний матеріал. 

25 балів 

 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 

 використані матеріали лише підручника. 
15 балів 

- самостійна робота не виконана. 0 балів 
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2. Індивідуальна науково-дослідна робота 
0-25 

балів 

25 

глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, 

опрацювання додаткових джерел літератури, використання практичних 

матеріалів 

25балів 

робота суто компілятивного рівня 12 балів 

Робота не виконана 0 балів 

3. Контрольна робота проводиться в письмовій формі за окремими 

варіантами 

До  

30 балів 
30 

 Встановлено 3 рівні складності завдань.  

 Перший рівень (завдання 1) – тестові завдання. 

 Завдання вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування 

вказана правильна відповідь.  

10 балів 

 Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.  

 Завдання вважається виконаним правильно, якщо студент дав 

правильне визначення чи трактування. 

10 балів 

 Третій рівень (завдання 3) – завдання з розгорнутою відповіддю 

(повне обґрунтування  відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, 

необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, 

графіками, таблицями.  

10 балів 

 

11.3. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЧОТИРИБАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ  

Оцінки  
Відсотки від набраних балів за результатами модульного 

контролю 

5 “відмінно” 90-100 

4 “добре” 71-89 

3 “задовільно” 51-70 

2 “незадовільно” Менше 50 
 

11.4. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Рейтинг 

студента 

(балів) 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Визначення  
Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 A 
Відмінно (EXELENT) відмінне виконання з 

незначною кількістю помилок 
Відмінно 5 

81-89 B 
Дуже добре (VERY GOOD) вище середніх 

стандартів, але з деякими помилками 
Добре  4 

71-80 C 
Добре (GOOD) - в цілому змістовна і правильна 

робота з певною кількістю значних помилок 

61-70 D 
Задовільно (SATISFACTORY) – непогано, але із 

значною кількістю недоліків 
Задовільно  3 

51-60 E 
Достатньо (SUFFICIENT) – виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

25-50 FX 
Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна 

додаткова робота для успішного складання екзамену 
Незадовільно  2 

1-24 F 
Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий повторний курс 

Рівневі бали А, В, С, D, Е  дають підстави для виставлення заліку.  

FХ означає “незараховано” і студент може бути допущений до заліку за умови певної 

додаткової роботи.  

F означає “незараховано” і необхідна значна подальша робота, без виконання якої студент не 

допускається до заліку. 
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12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Методичне забезпечення, яке супроводжує викладання дисципліни: опорні конспекти лекцій; 

інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); 

ілюстративні матеріали тощо. 
 

12.1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни включає: 

 державні стандарти освіти;  

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 програма навчальної дисципліни; 

 робоча програма; 

 плани практичних занять та методичні матеріали з їх проведення;  

 методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи (ІНДЗ); 

 індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ);  

 завдання для проведення модульного контролю (текстові та електронні варіанти); 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 підручники і навчальні посібники;  

 навчально-методичні матеріали з вивчення тем навчальної дисципліни. 
 

12.2. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання з дисципліни 

Методи активізації процесу 

навчання 

Практичне застосування навчальних технологій 

1 2 

Проблемні лекції 

Проблемні лекції направлені на 

розвиток логічного мислення 

студентів, коло питань теми 

обмежується двома-трьома 

ключовими моментами.  

При читанні лекцій студентам 

даються питання для самостійного 

розміркування, на які лектор дає 

відповіді сам, не чекаючи 

відповідей студентів 

Тема 1. Теоретичні основи державного регулювання 

економіки 

Проблемні питання: 

1. Які недоліки ринкової економіки і чим зумовлена 

необхідність державного регулювання економіки? 

2. Чим відрізняється позиція класиків та кейнсіанців 

щодо проблеми державного втручання в економіку? 

3. Як держава повинна втручатися в економічний 

розвиток, щоб не зашкодити активності 

підприємницького сектору? 

Робота в малих групах 

Робота в малих групах  
дає змогу структурувати 
семінарські заняття за формою і 
змістом, створює можливості для 
участі кожного студента в роботі за 
темою заняття, забезпечує 
формування особистісних якостей 
та досвіду соціального спілкування 

Тема 9.  Реґіональна економічна політика держави  

 Робота в малих групах щодо моделювання  

управлінських ситуацій, спрямованих на 

розв’язання проблемних явищ регіонального 

масштабу та винесення рішень відповідно до 

чинного законодавства 
 

Семінари–дискусії 

Семінари-дискусії передбачають 

обмін думками і поглядами 

учасників з приводу даної теми, а 

також розвивають мислення, 

допомагають формувати погляди і 

переконання 

Тема 2. Державне прогнозування, програмування та 

макроекономічне планування 

 Порівняння різних методів та моделей 

соціально-економічного прогнозування. 

 Організація розробки цільових комплексних 

програм та оцінка ефективності програм.  

 Співставлення індикативного та директивного  

планування в системі державного регулювання 

економіки.  
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13. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

із законодавства України 

Ресурси кафедри 

з навчальної дисципліни 

1 2 

- Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

- Офіційний сайт Верховної Ради України: 

www.rada.gov.ua 

- Офіційний сайт Кабінету Міністрів України: 

www.kmu.gov.ua 

- Офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України: 

www.me.gov.ua 

- Офіційний сайт Державного комітету 

статистики України : 

www.ukrstat.gov.ua 

- Програма навчальної дисципліни 

 

 - Робоча програма  

 

- Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

 

- Методичні рекомендації з виконання 

самостійної роботи  

 

- Методичні рекомендації та завдання ІНДЗ 

(денна та заочна форма навчання) 
 

14. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

 

У разі змін у списку рекомендованої літератури, у чинному законодавстві, що суттєво впливає 

на зміст робочої програми, лекційних та практичних занять заповнюється таблиця: 

№ 

п/п 

Зміна та доповнення у робочій програмі 

(розділ, тема, зміст змін та доповнень) 

Навчальний 

рік 

Підпис 

зав. кафедрою 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Мозкові атаки 

Мозкові атаки – метод 

розв’язання невідкладних завдань, 

сутність якого пролягає в тому, 

щоб висловити якомога більшу 

кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і 

здійснити їх селекцію 

Тема 3 . Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне 

регулювання економіки  

 Мозкова атака щодо подолання гіперінфляції у 

національній економіці за короткостроковий період 

часу.  

 Мозкова атака щодо вирішення проблеми подолання 

дефіциту державного бюджету за рахунок внутрішніх 

джерел. 

Кейс – метод 

Кейс–метод – метод аналізу 

конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності 

спеціалістів і передбачає розгляд 

складних конфліктних випадків, 

проблемних ситуацій, інцидентів у 

процесі вивчення навчального 

матеріалу 

Тема 6. Державне регулювання підприємницької 
діяльності 

 Державне регулювання діяльності малого та 

середнього бізнесу в Україні.  

 Державне регулювання діяльності суб’єктів 

природних монополій в Україні.  

 Тіньова економіка в Україні: причини, 

соціально-економічні наслідки та шляхи їх 

подолання. 
 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/

