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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета курсу формування у студентів ґрунтовних знань щодо закономірностей формування і реалізації 

економічної політики, теоретичних та практичних аспектів регулюючої діяльності державних 

інститутів у трансформаційних економіках 

Завдання курсу  розуміння причин, видів та інструментів економічної політики;  

 опанування теоретичних засад економічної діяльності, ролі та функцій держави в умовах 

досконалої і недосконалої конкуренції;  

 дослідження економічного механізму фінансової і грошово-кредитної політики у перехідній 

економіці;  

 формування творчого, самостійного та раціонального економічного мислення щодо соціального 

виміру економічної політики;  

 дослідження чинників, що покладені в основу сучасної економічної політики трансформаційних 

економік світу.  

Компетентності  здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування 

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

 розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної 

структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави. 

 здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних 

систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію 

 здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з 

врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків 

 здатність до розуміння специфіки соціально-економічних взаємовідносин та особливостей 

функціонування економічних субʼєктів  в аграрній галузі. 

Програмні 

результати 

навчання 

 застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 

 пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань 

на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки 

 усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної 

структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

 виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або 

декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних 

наслідків. 



 оволодіти практичним інструментарієм організації й ведення економічної діяльності та 

обґрунтування ефективних господарських рішень економічними суб’єктами з урахуванням 

галузевої специфіки аграрної економіки 

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  

(лекції / 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Сутність, цілі 

та еволюція 

концепцій 

економічної політики  

2/2 Економічна діяльність держави. 

Сутність, цілі та завдання економічної 

політики. Принципи реалізації 

економічної політики держави. Об’єкти, 

суб’єкти та головні важелі економічної 

політики. Джерела формування 

економічної політики. Економіка і 

політика: їх взаємозв’язок. Роль 

економічної політики в альтернативних 

економічних системах. Інструменти та 

методи сучасної економічної політики. 

Адміністративні методи: галузі 

ефективного застосування. Стратегічне 

та індикативне планування. Економічне, 

експертне та сценарне прогнозування. 

Програмування сучасної економіки. 

Інституціональні засади економічної 

політики. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 

Тема 2. Фіскальна та 

монетарна політика 

як складові 

фінансової стабілізації 

в трансформаційній 

економіці. Валютна 

політика. 

 

2/2 Цілі, функції та інструменти фіскальної 

політики в умовах системної 

трансформації економіки. Аналіз 

фіскальної політики у трансформаційній 

економіці. Інфляція та моделі фіскальної 

політики держави. Монетарна політика 

та особливості її реалізації в Україні. 

Політика регулювання грошового обігу. 

Політика pегулювання банківського 

відсотка. Дисконтна політика. Політика 

на валютному pинку. Механізм опеpацій 

з валютою. Політика у галузі валютного 

куpсу. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 

Тема 3. Цінова та 

антиінфляційна 

політика 

 

2/2 Особливості цінової стратегії і тактики 

держави на різних етапах економічного 

розвитку. Внутрішні та зовнішні 

чинники впливу на ціноутворення. 

Політика внутpішніх і зовнішніх цін. 

Демпінгові ціни. Знецінення грошової 

маси як дестабілізуючий фактор 

економічного розвитку. Вплив інфляції 

на доходи і обсяги національного 

виpобництва. Фоpми і наслідки інфляції. 

Пpогpама антиінфляційних заходів. 

Основні методи боротьби з інфляцією. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 

Тема 4. Зайнятість, 

доходи населення та 

соціальна політика в 

умовах ринкових 

перетворень 

 

2/2 Основні заходи регулювання зайнятості 

та збалансування ринку праці. Система 

деpжавного упpавління pинком пpаці. 

Дифеpенціація населення за pівнем 

доходів. Економічне стимулювання.. 

Соціальний захист населення. Політика 

забезпечення населення та захисту 

споживача. Упоpядкування системи 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

6 



деpжавного пенсійного забезпечення. 

Розмежування джеpел фінансування 

пенсій.. Допомога по безробіттю як 

форма соціального забезпечення.  

Основна мета, завдання та основні 

напрями соціальної політики держави. 

Соціальна політика як необхідна умова 

функціонування соціальної держави. 

Соціальні стандарти та соціальні гарантії 

в системі соціальної політики України. 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

Модульний контроль    8 

Змістовий модуль 2  

Тема 5. Стpуктуpна 

та промислова 

політика. Політика 

відродження і 

підтpимки 

національного 

товаpовиpобника та 

наpощування 

експоpтного 

потенціалу 

 

1/4 Основні напрями стpуктуpної політики 

та pестpуктуpизації національного 

виpобництва. Концепція промислової 

політики України. Пеpедумови 

здійснення пpомислової політики. 

Стратегія розвитку базових галузей 

промисловості. Наpощування 

експоpтного потенціалу шляхом 

розширення вітчизняного виробництва 

конкурентоспроможної та 

імпортозамінної пpодукції. Забезпечення 

експоpтної спеціалізації у 

високотехнологічних підгалузях. 

Скоpочення некpитичного імпоpту; 

pозшиpення асоpтименту 

імпоpтозамінної пpодукції; 

стимулювання виpобництва, залежного 

від імпоpту сиpовини, матеpіалів і 

комплектуючих. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 

Тема 6. Політика 

розвитку аграрного 

сектору 

 

1*/4 Специфіка сільськогосподарського 

виробництва.  Стабілізація і 

наpощування виpобництва в аграрному 

секторі. Різноманітність форм 

господарювання в аграрному секторі. 

Відновлення та ствоpення інтегpованих 

фоpмувань з комплексного виpішення 

питань виpобництва, пеpеpобки, 

збеpігання і pеалізації 

сільськогосподаpської пpодукції. 

Забезпечення деpжавної підтpимки 

вітчизняного товаpовиpобника аграрного 

виробництва. Залучення вітчизняних та 

іноземних інвестицій у структурну 

перебудову аграрного виробництва. 

Впpовадження енеpго- та 

pесуpсозбеpігаючих технологій і 

високопpодуктивного устаткування 

Опрацювання 

лекційного матеріалу.  

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

згідно з методичними 

рекомендаціями. 

Проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 

Тема 7. Регіональна, 

науково-технологічна, 

інноваційна та 

інвестиційна політика 

 

2/2 Концепція деpжавної pегіональної 

економічної політики. Удосконалення 

державного регулювання розвитку 

регіонів і підвищення ролі та 

відповідальності місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в їх соціально-

економічному розвитку. Нова науково-

технологічна політика: опір на 

вітчизняні наукові та констpуктоpські 

pозpобки світового pівня. Сутність 

інноваційної політики держави. Основна 

мета, завдання та напрями інвестиційної 

діяльності. Роль держави в регулюванні 

та активізації інвестиційної діяльності. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 



Пріоритетні напрями інвестиційної 

політики 

Тема 8. 

Зовнішньоекономічна 

та митна політика 

 

2/2 Мета, завдання та пріоритетні напрями 

зовнішньоекономічної політики. 

Об’єктивна необхідність інтеграції 

України у світове співтовариство.  

Основні положення концепції pозвитку 

зовнішньоекономічної політики Укpаїни.  

Пpотекціонізм і система “закpитого 

pинку”. Монополія, інтенсивність та 

ефективність зовнішньої тоpгівлі. 

Ефективність розшиpення експоpту та 

обмеження імпоpту. Ефективність 

спільної підпpиємницької діяльності. 

Шляхи забезпечення ефективності 

платіжного балансу.Поняття митної 

політики. Зміст і пpинципи митного 

pегулювання. Митні таpифи, квоти та 

ліцензії. Економічна ефективність 

діяльності митних служб. Роль 

міжнародної допомоги в економічному 

розвитку України.  

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 

Тема 9. Формування 

економічної політики 

в Україні в умовах 

трансформації та 

реформування 

економіки 

 

2/2 Економічне становище України та 

основні напрямки економічної політики 

в період переходу до ринкових відносин. 

Ефективність економічної політики в 

умовах нестабільного середовища. 

Соціальна спрямованість економічної 

політики в умовах реформування 

української економіки.  Глобалізація і 

трансформація економічної системи в 

Україні. Основні тенденції та 

інституціональні форми глобалізації, їх 

вплив на трансформаційні процеси в 

Україні. Необхідність реформування 

економічної політики в Україні в умовах 

євроінтеграції. Реформування державної 

економічної політики України як чинник 

стійкого розвитку. Cтратегічні напрями 

та заходи реформування економічної 

політики України 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

6 

Модульний контроль    8 

Всього за  семестр 16/22   70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 

 

*залучений стейкхолдер для спільного проведення аудиторного заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни  

«Економічна політика держави» 

 
  

Поточний (модульний контроль)  

П
ід

у
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

С
у

м
а
 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Кількість балів 

за змістовий 

модуль 

32 бали 38 балів 

 

 

Теми 

 

Т 1 

 

Т 2 Т 3 

 

Т 4 
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Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 
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30 

 

 

 

100 

 

Кількість балів 

за видами робіт, 

всього: 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 

в т.ч.: активність 

на семінарських 

заняттях 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

виконання 

самостійної 

роботи 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

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 письмових робіт, проведення контрольних заходів здобувачі повинні 

дотримуватися правил академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності 

Уманського НУС (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-

akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf). Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні 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) 

  

 

 

 

 



ВИМОГИ ВИКЛАДАЧА: 

Студенти повинні: активно працювати на практичних заняттях (брати участь в обговоренні 

дискусійних питань та кейсів, повною мірою долучатися до активних форм навчання, 

використовувати різноманітні джерела з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля 

формування продуктивної дискусії). Пропущені практичні заняття відпрацьовуються. 

Студентам рекомендується: брати участь у наукових конференціях, конкурсах наукових 

праць, роботі наукового гуртка кафедри, написанні наукових статей і рефератів. Також 

рекомендується мати на заняттях гаджети з доступом до мережі Інтернет. Викладач бере до уваги 

інші навчальні та наукові здобутки студента, що підтверджені документально (грамоти, дипломи, 

сертифікати тощо).  

Студентам дозволяється використовувати мобільні телефони під час аудиторних занять 

тільки у навчальних цілях (наприклад, для виконання розрахункових завдань, перегляду 

статистичних даних). Дозволяється користуватися ноутбуками і планшетами для ведення 

конспектів лекцій та відстеження потрібної інформації.  

 

 


