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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу 

з’ясування специфіки основних механізмів державного регулювання господарських процесів, 

ознайомлення з основними формами і методами їх реалізації в сучасних умовах України, 

визначення актуальних проблем реалізації економічної політики в Україні та засобів їх 

розв’язання. 

Завдання курсу 

 сформувати компетентності щодо використання основних механізмів державного 

регулювання господарських процесів; 

 ознайомити студентів основними формами і методами реалізації механізмів державного 

регулювання господарських процесів у сучасних умовах України; 

 сприяти оволодінню методами розробки пропозиції з ефективного державного регулювання 

соціально-економічних процесів у країні; 

 сформувати здатність аналізувати економічну політику за провідними напрямами її 

реалізації в сучасних умовах України. 

Компетентності 

 СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

 СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної 

структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави. 

 СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

Програмні 

результати 

навчання 

 ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).  

 ПРН 9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави. 

 ПРН 11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин. 

 ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

 Виконувати наукове дослідження із оформленням його у вигляді рукопису за визначеними 

правилами та захищати його результати у вигляді відкритої наукової дискусії. 
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Змістовий модуль 1 

Тема 1.  

Державне 

регулювання як 

метод управління 

економікою  

2/2 

Функції держави у сучасній економіці. Політична, 

соціальна, міжнародна та економічна функції 

держави. Функції держави як суб’єкта 

макроекономічного регулювання: забезпечення 

економіки необхідною кількістю грошей; 

формування правових засад функціонування 

економіки; усунення вад ринкового 

саморегулювання; перерозподіл доходів; 

забезпечення людей обов’язковими товарами. 

Ефективність за Парето. Вади ринкового 

саморегулювання: неспроможність конкуренції; 

нездатність економіки забезпечувати людей 

суспільними товарами; зовнішні ефекти 

(екстерналії); неповнота ринків; недосконалість 

інформації; економічна нестабільність. 

Історичний аспект зародження макроекономічного 

регулювання. Етапи розвитку теорії регулювання 

економіки. Основні положення меркантилізму, 

фізіократів, класичної теорії регулювання 

(саморегулювання), марксизму, кейнсіанства, 

монетаризму. 

Сутність державного регулювання економіки. 

Сутність понять: «державне втручання в економіку», 

«державне управління», «економічна політика 

держави», «державна регуляторна політика», 

«державне регулювання економіки». Об’єкти та 

суб’єкти економічної політики держави. Вади 

державного «втручання» в економіку. Основні 

функції державного регулювання економіки. 

Основні типи економічних систем та механізми їх 

регулювання. Сутність економічної системи. 

Характеристика основних типів економічних систем: 

натуральне господарство, ринковий механізм, 

адміністративно-командна система, ринкова 

економіка змішаного типу, перехідна економіка. 

Економічна політика держави та її види. Сутність 

економічної політики держави. Основні види 

економічної політики: антициклічна, амортизаційна, 

структурна, інвестиційна, науково- технічна та 

інноваційна, бюджетно-податкова, кредитно-

грошова, цінова, зовнішньоекономічна, соціальна, 

конкурентна, регіональна, екологічна. 

Аудиторна 

робота: 

- усне 

опитування; 

- виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна 

робота: 

- проходження 

тестування в 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle;  

- підготовка 

реферату 

4 

Тема 2.  

Основи 

методології та 

організації 

державного 

регулювання 

економіки  

2/2 

Принципи державного регулювання економіки. 

Обґрунтування основних принципів державного 

регулювання економіки: наукової обґрунтованості, 

погодження інтересів, системності, 

цілеспрямованості, пріоритетності, комплексності, 

адаптації, мінімальної достатності, ефективності. 

Основні форми впливу держави на соціально-

економічний розвиток країни. Сутність бюджетно-

податкової, кредитно-грошової, адміністративно-

економічної та цінової форми впливу держави на 

соціально-економічний розвиток країни. 

Методи державного регулювання економіки. 

Елементи державного регулювання економіки. 

Методи прямого та непрямого (опосередкованого) 

регулювання. Правові, адміністративні, економічні 

та пропагандистські методи регулювання економіки. 

Аудиторна 

робота: 

- усне 

опитування; 

- виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна 

робота: 

- проходження 

тестування в 

4 



Система органів державного регулювання економіки. 

Роль державних органів України у впровадженні 

економічної політики: Президента, Верховної Ради, 

Кабінету Міністрів, Національного банку, 

Антимонопольного комітету, Фонду державного 

майна, міністерств та інших центральних органів 

державної виконавчої влади України, місцевих 

державних адміністрацій. Основні положення 

концепції адміністративної реформи. 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle;  

- підготовка 

презентації 

Тема 3.  

Стратегія 

соціально-

економічного 

розвитку країни  

2/2 

Сутність стратегії соціально-економічної політики. 

Визначення суспільних потреб та інтересів. 

Обґрунтування цілей. Ієрархія цілей. Державні 

пріоритети. Дерево цілей. Стратегічні, тактичні, 

оперативні цілі. Постіндустріальне суспільство. 

Концепція соціально- економічної політики. 

Соціально орієнтована ринкова економіка. Стратегія 

економічної та соціальної політики України. 

Соціально-економічне прогнозування. Сутність 

понять: «прогноз», «гіпотеза», «план (програма)». 

Функції соціально-економічного прогнозування. 

Принципи соціально- економічного прогнозування: 

наукової обґрунтованості, адекватності, 

альтернативності, системності, цілеспрямованості. 

Класифікація соціально-економічних прогнозів. 

Типологія методів прогнозування. Інтуїтивні та 

формалізовані методи прогнозування. 

Макроекономічне планування. Директивне та 

індикативне планування. 

Сутність реформування макроекономічного 

планування. Система макроекономічного планування 

в Україні. Державна програма економічного і 

соціального розвитку України як форма 

макроекономічного планування. Принципи 

макроекономічного планування. Система показників 

макроекономічних планів. Методи планово-

економічних розрахунків. Система балансів, норм і 

нормативів. 

Державне програмно-цільове планування. Сутність 

програмно-цільового методу планування. Цільова 

комплексна програма, класифікація, життєвий цикл.. 

Аудиторна 

робота: 

- усне 

опитування; 

- виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна 

робота: 

- проходження 

тестування в 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle;  

- підготовка 

реферату 

4 

Модульний 

контроль 
   7 

Змістовий модуль 2 

Тема 4.  

Фінансово-

бюджетна та 

грошово-

кредитна 

політика  

2/2 

Фінансово-бюджетне регулювання. Державні 

фінанси. Зведений баланс фінансових ресурсів. 

Державний бюджет. Державні позабюджетні фонди. 

Доходи та видатки державного бюджету. Структура 

видатків бюджету. Бюджетна класифікація. Дотації, 

субсидії, субвенції. Дефіцит, профіцит, секвестр 

державного бюджету. Державний борг. Етапи 

бюджетного процесу. Стратегія і тактика фінансово-

бюджетної політики України. 

Податкове регулювання. Податкова система. 

Система оподаткування. Система податкових 

органів. Функції, види та форми оподаткування. 

Принципи побудови податкової системи. 

Загальнодержавні податки і збори в Україні. 

Регулювання суспільного сектору економіки. 

Сутність суспільних товарів. Чисті, приватні, змішані 

та локальні суспільні товари. Сектор загального 

державного управління (СЗДУ). Ефективність 

суспільного сектору економіки. Регулювання 

діяльності установ СЗДУ. Джерела фінансування 

діяльності установ СЗДУ. Кошториси доходів і 

видатків установ СЗДУ. 

Державне замовлення як засіб задоволення 

державних потреб. Державне замовлення. Державні 

потреби в продукції (роботах, послугах). Одно 

Аудиторна 

робота: 

- усне 

опитування; 

- виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна 

робота: 

- проходження 

тестування в 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle;  

- підготовка 

реферату 

3 



продуктові баланси попиту і пропозиції 

найважливіших видів продукції. Державні 

замовники. Виконавці державних замовлень. 

Державний контракт. Тендер. Етапи конкурсного 

відбору виконавців державних замовлень. 

Грошово-кредитне регулювання. Грошово-кредитна 

політика. Національний банк і банківська система 

України. Загальні та селективні методи грошово-

кредитного регулювання. Грошова емісія. Операції з 

цінними паперами на відкритому ринку. Управління 

обов’язковими резервами. Регулювання облікової 

ставки та банківського процента. Норми 

обов’язкових резервів. Валютне регулювання. 

Ревальвація, девальвація національної грошової 

одиниці. Стратегія і тактика грошово-кредитної 

політики України. 

Тема 5. 

Державне 

регулювання 

цін та інфляції 

 

 

2/2 

Необхідність і методи державного регулювання цін. 

Основні регулювальні функції ціни. Недоліки ціни як 

універсального засобу ринкового саморегулювання: 

нездатність ураховувати колективні соціальні та 

економічні інтереси; породження інфляції; 

безробіття. Ступінь державного «втручання» у 

ціноутворення. Цінове законодавство. Види цін та їх 

характеристика. Система органів ціноутворення, їх 

завдання та функції. Контроль за додержанням 

дисципліни цін. Система органів контролю за цінами. 

Заходи державного втручання в процес 

ціноутворення залежно від стану економічного 

розвитку країни. Прямі та опосередковані методи 

державного регулювання цін. Цілі державного 

регулювання цін. Відвернення руйнівного впливу цін 

на економіку. Стримання інфляції за допомогою 

політики доходів. Забезпечення доступу до товарів 

першої необхідності усім верствам населення. Захист 

внутрішнього ринку від негативного впливу 

зовнішньої конкуренції. Стримання монополізму та 

забезпечення конкурентного середовища. 

Необхідність державного регулювання цін і тарифів 

підприємств-монополістів. Державне регулювання 

цін монопольних утворень, у тому числі природних 

монополій. Декларування цін. 

Антиінфляційна політика. Сутність інфляції. 

Необхідність боротьби з інфляцією. Фактори 

інфляції: інфляція попиту, інфляція витрат. Сутність 

антиінфляційної політики. Дефляційна політика. 

Стримувальна фінансово-кредитна політика. 

Зменшення грошової пропозиції. Роль 

Національного банку України у проведенні 

антиінфляційної політики. Скорочення бюджетного 

дефіциту шляхом збільшення доходів і зменшення 

державних видатків. Скорочення державних видатків 

через поетапне обмеження дотацій та субсидій, 

зменшення витрат на соціальні програми, науку, 

освіту тощо. Політика доходів (регулювання витрат). 

Адаптаційна політика. Індексація доходів та її 

недоліки. 

Аудиторна 

робота: 

- усне 

опитування; 

Самостійна 

робота: 

- проходження 

тестування в 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle;  

- підготовка 

реферату; 

підготовка тези 

3 

Модульний 

контроль 
   7 

Змістовий модуль 3  



Тема 6.  

Структурна та 

інвестиційна 

політика  

 

2/2 

Суть і механізм структурної політики держави. 

Поняття «структура економіки». Роль структурних 

зрушень в економічному розвитку. Характеристика 

структури економіки України. Види структури 

економіки. Відтворювальні пропорції. Галузева 

структура. Регіональна структура. Концепція 

пріоритетів соціально-економічного розвитку. 

Критерії визначення державних пріоритетів. Активна 

структурна політика. Пасивна структурна політика. 

Методи реалізації структурної політики. Стратегія і 

тактика структурної політики України. Державне 

регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиції як 

фактор структурних зрушень в економіці. Сутність 

понять: «інвестиції» та «інвестиційна діяльність». 

Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. 

Класифікація форм і видів інвестицій. Визначення 

пріоритетних сфер і державних інвестиційних 

проектів. Методи аналізу інвестиційної 

привабливості сегментів ринку. Фактор часу в оцінці 

витрат і результатів інвестиційної діяльності. Оцінка 

інфляції та ризиків при прийнятті інвестиційних 

рішень. Показники економічної ефективності 

інвестицій. Пряме управління державними 

інвестиціями. Державні капітальні вкладення та 

державне замовлення в капітальному будівництві. 

Податкове регулювання інвестиційної діяльності. 

Фінансово-кредитне регулювання інвестиційної 

діяльності. Амортизаційна політика. Регулювання 

участі інвесторів у приватизації. Державне 

регулювання ринку цінних паперів. Експертиза 

інвестиційних проектів. Захист інвестицій. Завдання 

інвестиційної стратегії в Україні. 

Аудиторна 

робота: 

- усне 

опитування; 

- виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна 

робота: 

- проходження 

тестування в 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle;  

- підготовка 

презентації 

3 

Тема 7. 

Державне 

регулювання 

науково-

технічної та 

інноваційної 

діяльності  

2/2 

Державна науково-технічна та інноваційна політика. 

Розвиток науки як складова економічної політики. 

Цілі, принципи, завдання та напрями науково-

технічної політики. Організаційні засади науково-

технічної політики в Україні. Функції органів 

державної влади й управління щодо формування та 

реалізації державної науково-технічної політики. 

Суть та складові науково-технічного потенціалу 

країни. 

Форми регулювання науково-технічної діяльності. 

Форми та методи реалізації науково- технічної 

політики. Прямі та опосередковані методи науково-

технічної політики. Механізм регулювання науково-

технічної та інноваційної діяльності. Критерії 

державного фінансування науково-технічних 

процесів і програм. Види державних наукових і 

науково- технічних програм. Державне регулювання 

інноваційних процесів. Інновації як специфічна 

форма НТП. Суть інноваційної діяльності. Головна 

мета державної інноваційної політики, її основі 

напрями, пріоритети й шляхи реалізації. Стратегічні 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні. Показники інноваційного розвитку. 

Джерела фінансування інноваційної діяльності. 

Фінансова підтримка інноваційних проектів. 

Інноваційне підприємство та інноваційна продукція. 

Організаційні форми реалізації інноваційної 

діяльності. 

Аудиторна 

робота: 

- усне 

опитування; 

- виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна 

робота: 

- проходження 

тестування в 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle;  

- підготовка 

презентації 

3 

Модульний 

контроль 
   7 

Змістовий модуль 4  
Тема 8.  

Державне 

регулювання 

підприємництва  

2/2 

Підприємництво як об’єкт державного регулювання. 

Підприємництво: економічний зміст і роль в 

економіці України. Види підприємницької 

діяльності, їх характеристика. Класифікація форм 

Аудиторна 

робота: 

- усне 

опитування; 
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підприємництва. Інноваційне підприємство. 

Організаційно-правові форми підприємництва. 

Роль держави у становленні підприємницького 

середовища в Україні. Проблеми розвитку 

підприємництва. Сутність державної політики 

сприяння підприємництва. Державне регулювання 

приватизації. Антимонопольна політика держави. 

Інститут банкрутства та санації підприємств. 

Проблеми легалізації тіньової економіки в Україні. 

Механізм державного регулювання підприємництва. 

Суб’єкти державного регулювання підприємництва в 

Україні. Особливості та перспективи реформування 

оподаткування, обліку та звітності підприємницьких 

структур. Реєстрація та ліквідація підприємств. 

Ліцензування підприємницької діяльності. Інспекція 

та контроль за діяльністю підприємств. Система 

державної підтримки підприємництва. Правове, 

матеріально-технічне, організаційне, інформаційне 

забезпечення підприємницької діяльності. Державні 

програми підтримки підприємництва. 

Фінансові важелі державної підприємницької 

політики. Податкове регулювання. Дотації, субсидії, 

субвенції. Державне кредитування. Сприяння 

розвитку фінансово- промислових груп. Роль 

державних органів підтримки підприємництва. 

- виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна 

робота: 

- проходження 

тестування в 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle;  

- підготовка 

реферату 

Тема 9. Державне 

регулювання 

зовнішньо-

економічної 

діяльності 

2/2 

Суть, цілі та принципи    зовнішньоекономічної 

діяльності. Сутність    поняття 

«зовнішньоекономічна діяльність» та державне 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Мета 

та принципи державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Правова база 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Види 

зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти 

державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Система органів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Методи та інструменти державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Система методів 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Тарифні та нетарифні методи регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрації 

учасників зовнішньоекономічної діяльності. 

Квотування, ліцензування експорту та імпорту. 

Індикативне планування зовнішньоекономічної 

діяльності. Встановлення порядку експорту та 

імпорту деяких товарів загальнодержавного 

значення. Регулювання державних поставок 

найважливіших видів продукції, що визначають 

розвиток України. Вироблення порядку створення і 

використання валютного фонду та заходів 

оперативного регулювання зовнішньоекономічних 

зв'язків. Платіжний баланс як інструмент 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Державне регулювання зовнішньої торгівлі. Поняття 

зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика: 

протекціонізм та вільна торгівля. Класифікація 

інструментів регулювання зовнішньої торгівлі. 

Тарифні інструменти: мито, як економічна категорія 

та класифікація митних ставок. Класифікація ООН 

нетарифних інструментів зовнішньої торгівлі: 

квотування, ліцензування, технічне регулювання та 

фінансові інструменти регулювання зовнішньої 

торгівлі. 

Регулювання міжнародних інвестиційних процесів. 

Міжнародні інвестиційні процеси. Прямі іноземні 

інвестиції. Портфельні інвестиції. Стимулювання 

іноземних інвестицій: податкові пільги, валютні 

гарантії, фінансове сприяння, захист від конкуренції. 
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Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. 

Форми підприємств з іноземними інвестиціями. 

Вільні економічні зони. Регулювання умов 

інвестування за межі держави. Стратегія і тактика 

політики іноземного інвестування в Україні. 

Міжнародний фінансовий ринок. 

Тема 10. 

Державне 

регулювання 

розвитку регіонів 

2/2 

Суть і завдання регіональної економічної 

політики. Сутність понять: «регіон» та «державна 

регіональна політика». Регіон як соціально-

економічна система. Об’єкти і суб’єкти державної 

регіональної політики. Принципи, завдання та 

пріоритети державної регіональної політики. 

Механізм реалізації державної регіональної 

економічної політики. 

Законодавча база механізму регіональної політики. 

Складові елементи механізму регіональної 

економічної політики. Організаційно-економічний 

механізм регулювання територіального розвитку. 

Функції центральних державних і місцевих 

державних адміністрацій щодо регіональної 

економічної політики. Принципи економічної 

самостійності регіонів. Механізм взаємовідносин 

місцевих представницьких і виконавчих органів із 

загальнодержавними органами, підприємствами 

(установами, організаціями) та населенням. 

Державне регулювання соціально-економічного 

розвитку регіонів. Складові елементи механізму 

державного регулювання розвитку регіонів. 

Прогнози і програми економічного та соціального 

розвитку регіонів. Основні завдання регіонального 

планування. Державні регіональні та галузеві 

програми. Завдання та зміст програм економічного і 

соціального розвитку регіонів. Методика і порядок 

розроблення програм економічного і соціального 

розвитку регіону. Місцеві бюджети як фінансова 

основа економічного розвитку регіонів. 

Принципи формування місцевих бюджетів. Доходи 

місцевих бюджетів. Нормативи відрахувань 

загальнодержавних податків і зборів до місцевих 

бюджетів. Місцеві податки та збори. Бюджетні 

субсидії, субвенції, дотації. Видатки місцевих 

бюджетів. 

Аудиторна 

робота: 

- усне 

опитування; 

- виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна 

робота: 

- проходження 

тестування в 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle;  

- підготовка 

презентації 

3 

Тема 11. 

Соціальна 

політика 

держави 

 

2/2 

Сутність і мета соціальної політики. Сутність 

поняття «соціальна політика». Мета соціальної 

політики. Соціальний захист населення. Соціальні 

гарантії. Соціальний і ринковий підходи до 

соціальної політики. Концепція соціальної політики в 

Україні. Складові соціальної політики. Активна та 

пасивна соціальна політика. Адресна підтримка 

соціально незахищених верств населення. Пенсійна 

реформа. Політика у сфері заробітної плати та 

зайнятості населення. Розвиток соціальної сфери. 

Демографічна політика. Політика щодо формування 

середнього класу. Характеристика моделей 

соціальної політики держави. Зарубіжний досвід 

формування соціальної політики. Модель 

соціального захисту в плановій економіці. Модель 

ліберальної соціальної політики. Скандинавська 

модель соціальної політики. Західноєвропейська 

модель соціальної політики. Особливості соціальної 

політики України. 

Соціальний захист і регулювання доходів населення. 

Основний зміст політики соціального захисту. 

Механізм соціального захисту населення. Основні 

заходи щодо реформування політики соціального 

захисту. Засобами та умовами реалізації державного 

соціального захисту населення. Методика та 

показники комплексної оцінки бідності. 

Аудиторна 

робота: 

- усне 

опитування; 

- виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна 

робота: 

- проходження 

тестування в 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle;  

- підготовка 

реферату 
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Регулювання рівня та якості життя населення. 

Показники обсягів споживання населенням 

матеріальних благ і послуг та методика їх 

обчислення. Баланс грошових доходів і видатків. 

Реальні доходи населення. Мінімальний споживчий 

бюджет. Індекс вартості життя. Межа 

малозабезпеченості. Індекс людського розвитку. 

Індекс якості життя. Державне регулювання доходів 

населення. 

Механізм регулювання зайнятості населення. 

Необхідність державного регулювання ринку праці. 

Закон України «Про зайнятість населення». Суть 

соціально-економічних категорій «зайнятість» і 

«безробіття». Принципи державної політики щодо 

регулювання зайнятості населення. Механізм 

регулювання зайнятості населення. Система органів 

державного регулювання зайнятості населення та їх 

функції. Види безробіття: фрикційне, структурне і 

циклічне. 

Державне регулювання оплати праці. Зміст основних 

нормативних актів з питань регулювання оплати 

праці. Механізм державного регулювання оплати 

праці. Суб’єкти організації оплати праці. Джерела 

коштів на оплату праці. Мінімальна заробітна плата 

як основний елемент державного регулювання 

оплати праці. Фактори, що впливають на розмір 

мінімальної заробітної плати. Тарифна система. 

Договірне регулювання оплати праці. Концепція 

подальшого реформування оплати праці в Україні. 

Тема 12.  

Державне 

регулювання 

аграрного 

сектору  

4/2 

Сутність державного регулювання 

сільськогосподарського виробництва. Інструменти та 

механізми реалізації державного регулювання 

сільськогосподарського виробництва. Механізми 

реалізації державного регулювання 

сільськогосподарського виробництва. Пріоритетні 

напрями реалізації державного регулювання 

розвитку сільськогосподарського виробництва в 

Україні. Складові державного регулювання 

сільськогосподарського виробництва. Результати 

реалізації діючого в Україні механізму державного 

регулювання сільськогосподарського виробництва. 

Податкова складова у державному регулюванні 

сільськогосподарського виробництва та розвитку 

сільських територій. Модель економічного 

механізму державного регулювання 

сільськогосподарського виробництва 

Аудиторна 

робота: 

- усне 

опитування; 

- виконання 

практичних 

завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна 

робота: 

- проходження 

тестування в 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle;  

- підготовка 

презентації 

4 

Модульний 

контроль 
   9 

Всього за 1 

семестр 
26/24   70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 

ІНДЗ (курсова 

робота) 
   100 

 

*залучений стейкхолдер для спільного проведення аудиторного заняття 

 

 

 

 

 



 

 

Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни  

«Державне регулювання економіки» 

(денна форма навчання) 

 
 Поточний (модульний контроль) 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

С
у

м
а
 

Кількість балів 

за модуль 
Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

 модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий  

модуль 4 

19 балів 13 бал 13 балів 25 бал 

Кількість балів 

за теми 

 

Т 1 

 

Т 2 Т 3 

М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

 

Т 4 

 

Т 5 

М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

Т 6 Т 7 

М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 

М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

30 100 в т.ч. за видами 

робіт: 
4 4 4 

7 

3 3 

7 

3 3 7 3 3 3 3 4 

9 
практичні 

заняття 
3 3 3 2 2 2 2  2 2 2 2 3 

виконання СРС 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

 
Розподіл балів за виконання курсової роботи 

Виконання курсової роботи Захист курсової роботи Сума 

70 30 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 

Політика оцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки розрахункових та індивідуальних науково-дослідних завдань, 

письмових робіт, проведення контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися 

правил академічної доброчесності, визначених Кодексом доброчесності Уманського 

національного університету садівництва. Передбачається, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Будь-які форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату. 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із 

деканом факультету) 

 


