
 

 

 

 



 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

05 соціальні та 

поведінкові науки 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

перший (бакалаврський) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - курсова 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150год. 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5 

26 год. 8 год. 

Практичні 

24 год. 4 год. 

Самостійна робота 

70 год. 108 год. 

Індивідуальні заняття   

30 30 

Вид контролю 

екзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів розуміння державною 

регулювання економіки у відповідності з цілями та пріоритетами економічної 

політики, об’єктивних законів і принципів  розвитку для розв’язання складних 

спеціалізованих задачі та практичних проблем в економічній сфері, які 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної науки  

Завдання вивчення дисципліни – набути спеціальні (фахові)  

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.  
 

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).  

- використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності 

- вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин.  

-  вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів.  

 
 

 

 

 

 



 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

«ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ОКРЕМИХ СФЕР 

ЕКОНОМІКИ 
 

ТЕМА 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ 

Сутність державного регулювання економіки.  Об'єкти ДРЕ: економічні 

підсистеми, соціально-економічні процеси, відносини, ринки. Держава як 

суб'єкт державного регулювання економіки. 

Методи державного регулювання економіки: за формами впливу (методи 

прямого та непрямого впливу) та засобами впливу (правові, адміністративні, 

економічні).  

Органи державного регулювання економіки: Президент України, Верховна 

Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, 

Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, 

міністерства та інших органи державної виконавчої влади, а також місцеві 

державні адміністрації. 

 

ТЕМА 2. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

Найважливіші засоби формування і реалізації стратегії соціально-

економічного розвитку, а також ДРЕ: прогнозування, макроекономічне 

планування та державне програмування. 

Теоретичний та управлінський аспекти прогнозування. Види та методи 

прогнозування. 

Сутність макроекономічного планування. Основні типи макроекономічних 

планів: індикативні та директивні. Методи планування. Державна програма 

економічного і соціального розвитку України (ДПЕСР).  

Складові системи макроекономічного планування: національна, галузеві 

(відомчі) та регіональні програми. Цільові комплексні програми, їх види. 

Етапи розробки та реалізації цільових комплексних програм. 

 

ТЕМА 3. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

Правова основа бюджетного регулювання в Україні. 

Структура бюджетної системи України. Бюджетний устрій.  

Державний та зведений бюджети України. Доходи та видатки Державного 

бюджету. Міжбюджетні трансферти. Резервний фонд КМ України. 

Збалансованість бюджетів, граничний розмір дефіциту Державного 

бюджету та джерела його покриття. 

Функції податків: фіскальна, соціальна та регулююча. Структура 

податкової системи. Форми оподаткування. Податкові пільги. 



Грошово-кредитна політика. Правові та економічні засади грошово-

кредитної політики. Національний банк України (НБУ) ‒ особливий 

центральний орган державного управління. Інструменти грошово-кредитного 

регулювання. 

Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів. Фінансовий 

моніторинг.  

Державне регулювання ринку цінних паперів, його правова основа. 

Державні органи України, які здійснюють регулювання ринку цінних паперів 

та їх функції. 

  

ТЕМА 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сутність структури економіки. Види структурних співвідношень: 

відтворювальні, соціальні, галузеві, регіональні, зовнішньоекономічні. 

Структурна політика держави. Пасивна та активна структурна політика. 

Державна інвестиційна політика. Правове регулювання інвестиційного 

процесу. Пріоритетні сфери та об'єкти інвестування. Податкове регулювання 

інвестиційної діяльності, його методи. Грошово-кредитна державна політика 

як чинник активізації інвестиційних процесів. Амортизаційна політика. 

Експертиза інвестиційних проектів.  

Форми залучення іноземного капіталу. Регулювання діяльності іноземних 

інвесторів. 

 

ТЕМА 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Основні риси організаційної структури державного управління науково-

технічною діяльністю, форми і методи державного впливу на розвиток 

науково-технічної сфери. 

Встановлення державних пріоритетів розвитку науки і техніки. Державна 

науково-технічна експертиза як невід'ємний елемент реалізації науково-

технічної політики.  

Бюджетне фінансування науково-технічної діяльності. Формування та 

заохочення науково-технічних кадрів. Підтримка міжнародного науково-

технічного співробітництва. 

 

ТЕМА 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Державна підприємницька політика, її складові. 

Підприємницька політика держави стосовно процесів роздержавлення та 

приватизації.  

Конкурентна (антимонопольна) політика держави. Законодавче 

забезпечення та засоби антимонопольного регулювання. 

Інститут банкрутства. Нормативно-правове регулювання процесу 

банкрутства. 



Адміністративне регулювання підприємництва. Видами адміністративного 

регулювання: державна реєстрація підприємства, ліцензування, сертифікація 

та стандартизація. 

Державна підтримка підприємництва (матеріально-технічна підтримка; 

науково-технічна (інноваційна) підтримка; фінансово-інвестиційна підтримка; 

податкове регулювання та сприяння самофінансуванню бізнесу; 

зовнішньоекономічне регулювання та захист національних підприємств; 

екологічне регулювання бізнесу). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 
 

ТЕМА 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Зміст і засади зовнішньоекономічної діяльності. Необхідність 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державні органи регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності: загальнодержавні, територіальні. їх 

компетенція та функції. Методи і засоби регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Типи державної 

зовнішньоторговельної політики: політика вільної торгівлі, політика 

протекціонізму, змішана політика. Одностороння і багатостороння політика. 

Методи регулювання зовнішньоторговельної діяльності: адміністративні, 

економічні (тарифні, нетарифні).  

Платіжний баланс як індикатор ЗЕД країни та інструмент державної 

зовнішньоекономічної політики. 

 

ТЕМА 8.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ТА ІНФЛЯЦІЇ 
Правове забезпечення державного цінового регулювання в Україні. 

Система органів ціноутворення ‒ загальнодержавні, регіональні та відомчі 

установи. 

Форми втручання держави в процес ціноутворення: обмеження рівня ціни; 

уведення податкових платежів; державна підтримка цін через дотації. Методи 

державного регулювання цін. Контроль за додержанням  дисципліни цін. 

Антиінфляційна політика. Її напрями: дефляційна політика (регулювання 

попиту); політика доходів (регулювання витрат). Бюджетний механізм 

антиінфляційної політики. Адаптаційна політика. 

ТЕМА 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

Державна регіональна економічна політика. Об’єкти та суб’єкти ДРЕП. 

Складові елементи механізму державного регулювання. 

Законодавчо-нормативна база регулювання розвитку регіонів. 

Адміністративно-правове, економічне та специфічно-територіальне 

регулювання регіонального розвитку. Типологізація регіонів. 

Державна регіональна фінансова політика (ДРФП), її основні інструменти. 

 



ТЕМА 10. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ, РІВНЯ ЖИТТЯ 

НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

Соціальна політика. Система соціального захисту та соціальних гарантій.  

Показники оцінки рівня життя населення: прожитковий мінімум; величина 

вартості прожиткового мінімуму; вартісна величина «споживчого кошика» 

продуктів харчування; межа малозабезпеченості; мінімальна заробітна плата 

та мінімальна пенсія тощо. 

Державне регулювання ринку праці в Україні, його правове забезпечення. 

Державна служба зайнятості та її функції. 

Правові, організаційні та наукові важелі регулювання ринку праці.  

 

ТЕМА 11. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Необхідність охорони навколишнього природного середовища. Екологічні 

проблеми в Україні. Об'єкти охорони навколишнього природного середовища. 

Державна екологічна політика. Мета і завдання державної екологічної 

політики. 

Організація державного управління в галузі охорони навколишнього 

природного середовища. Екологічні програми як основна форма організації 

регулювання природоохоронної діяльності в Україні. Система органів 

управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, їх 

функції та повноваження. 

Механізм державного екологічного регулювання. Види регулювання 

природоохоронної діяльності. Екологічні програми. Державна програма 

охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних 

ресурсів. Кадастри природних ресурсів. Екологічна експертиза. 

Стандартизація і нормування. Екологічне страхування. Система державного 

моніторингу навколишнього природного середовища. 

Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності. 

Економічні заходи для забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища. Стимулювання охорони навколишнього природного середовища 

та раціонального використання ресурсів. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

ін с.р. л п лаб ін с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Теоретичні та практичні основи державного регулювання 

економіки окремих сфер економіки 

Тема 1. Державне регулювання 

як метод управління 

економікою 

14 4 4   6 14 2 2   10 

Тема2. Стратегія соціально-

економічного розвитку країни.    

12 4 2   6 12     12 

Тема 3. Фінансово-бюджетне та 

грошово-кредитне регулювання 

12 2 2   8 12 2    10 

Тема4. Державне регулювання 

структурних зрушень та 

інвестиційної діяльності 

12 2 2   8 12     12 

Тема 5. . Державне 

регулювання розвитку науки і 

техніки 

10 2 2   6 10     10 

Тема 6. Державне регулювання 

підприємництва 

10 2 2   6 10     10 

Разом за змістовим модулем 1 70 16 14   40 70 4 2   64 

Змістовий модуль 2.Державне регулювання соціально-економічного розвитку держави 

Тема 7. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

10 2 2   6 10 2    8 

Тема 8. Державне регулювання 

цін та інфляції 

10 2 2   6 10  2   8 

Тема 9. Державне регулювання 

розвитку регіонів 

10 2 2   6 10     10 

Тема10. Державне регулювання 

праці, рівня життя населення та 

розвитку соціальної сфери  

10 2 2   6 10 2    8 

Тема 11. Державне 

регулювання 

природоохоронної діяльності 

10 2 2   6 10     10 

Разом за змістовим модулем 2 50 10 10   30 50 4 2   44 

Усього годин 120 26 24   70 120 8 4   108 

 



 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Назва теми  

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Тема 1. Державне регулювання як метод 

управління економікою 
4 

2 

Тема 2. . Стратегія соціально-економічного 

розвитку країни 
2 

 

Тема 3. Фінансово-бюджетне та грошово-

кредитне регулювання 
2 

 

Тема 4. Державне регулювання структурних 

зрушень, інвестиційної діяльності  
2 

 

Тема 5. Державне регулювання розвитку 

науки і техніки 
2 

 

Тема 6. Державне регулювання 

підприємництва 
2 

 

Тема 7. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 
2 

 

Тема 8. Державне регулювання цін та інфляції 2 2 

Тема 9. Державне регулювання розвитку 

регіонів 
2 

 

Тема 10. Державне регулювання праці, рівня 

життя населення та розвитку соціальної сфери 
2 

 

Тема 11. Державне регулювання 

природоохоронної діяльності 
2 

 

Разом 24 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

денна 

форма 

Тема 1. Державне регулювання як метод 

управління економікою 

6 10 

Тема 2. Стратегія соціально-економічного 

розвитку країни 

6 12 

Тема 3. Фінансово-бюджетне та грошово-

кредитне регулювання 

8 10 

Тема 4. Державне регулювання структурних 

зрушень, інвестиційної діяльності  

8 12 

Тема 5. Державне регулювання розвитку науки і 

техніки 

6 10 

Тема 6. Державне регулювання підприємництва 6 10 

Тема 7. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

6 8 

Тема 8. Державне регулювання цін та інфляції 6 8 

Тема 9. Державне регулювання розвитку регіонів 6 10 

Тема 10. Державне регулювання праці, рівня 

життя населення та розвитку соціальної сфери 

6 8 

Тема 11. Державне регулювання 

природоохоронної діяльності 

6 10 

Разом 70 108 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальна робота проводиться з метою підвищення рівня підготовки 

студентів та передбачає додаткове опрацювання навчального матеріалу з 

дисципліни «Державне регулювання економіки» за окремими напрямками та 

написання курсової роботи. 

 

Тематика курсових робіт: 

 

1. Концепція соціально-економічного розвитку країни; 

2. Державний прогноз економічного та соціального розвитку України як 

елемент державної економічної політики; 

3. Державна програма економічного та соціального розвитку України як 

форма макроекономічного планування; 

4. Органи місцевого самоврядування та їх регуляторні функції щодо 

питань соціально-економічного розвитку 

5. Адміністративна реформа в контексті державного регулювання 

економіки 

6. Бюджетний процес та його учасники; 

7. Правова основа бюджетного регулювання в Україні; 

8. Збалансованість державного бюджету, сутність та засоби її 

забезпечення; 

9. Вплив державного боргу на розвиток країни; 

10. Податкове регулювання як засіб стимулювання господарської 

діяльності; 

11. Цілі та напрямки грошово-кредитної політики; 

12. Інфраструктура грошово-кредитної системи України. 

13. Значення структури економіки для збалансованого розвитку економіки; 

14.  Вплив структурних зрушень на динаміку макроекономічних 

показників; 

15.  Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності; 

16. Заходи державної інвестиційної політики щодо активізації 

інвестиційного процесу; 

17.  Підтримка інвестиційної діяльності податковою політикою; 

18.  Грошово-кредитна політика в інвестиційному процесі; 

19.  Система стимулювання прямих інвестицій. 

20. Основні засади державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності; 

21. Правові режими для іноземних суб’єктів господарської діяльності в 

Україні; 

22. Регулювання іноземних інвестицій; 

23. Механізм залучення іноземних кредитів; 



24. Платіжний баланс як індикатор ЗЕД країни та інструмент 

зовнішньоекономічної політики. 

25. Екологічні проблеми в Україні і необхідність охорони навколишнього 

природного середовища; 

26. Екологічні програми як основна форма організації природоохоронної 

діяльності в Україні 

27. Екологічна експертиза як інструмент державного екологічного 

регулювання; 

28. Система державного моніторингу навколишнього природного 

середовища; 

29. Стимулювання охорони навколишнього природного середовища та 

раціонального використання ресурсів. 

30. Інституційне та громадське регулювання ринку праці у світовій 

практиці.  

31.  Особливості регулювання оплати праці у ринковій економіці.  

32.  Прогнозування розвитку галузей соціальної сфери. Обґрунтування 

обсягів фінансування установ соціальної сфери. 

33. Напрямки державної економічної політики України у сфері зайнятості 

34. Мета   та   завдання   державного   регулювання розвитку регіонів.  

35.  Соціально-економічний    комплекс    регіону    як система.  

36.  Державні регіональні програми. Бюджетні субсидії, субвенції, дотації.  

37.  Нормативи відрахувань державних податків до місцевих бюджетів.  

38. Регіональні замовлення на поставки продукції для задоволення 

державних потреб.  

39. Централізовані капітальні вкладення в розвиток економіки окремих 

регіонів.  

40. Механізм створення та функціонування вільних економічних зон.  

41. Державне       регулювання       процесів       у підприємницькому 

середовищі 

42. Державна політика ціноутворення. 

43.  Цінове регулювання економіки. 

44.  Напрямки, елементи та заходи антиінфляційної політики 

 
Після складання плану і погодження його з викладачем, який читає курс „ Державне 

регулювання економіки ”, необхідно з’ясувати стан вивчення обраної теми сучасною 

наукою. Це потрібно, щоб конкретніше визначити напрями дослідження й основні питання 

курсової роботи. 

Навчальну та спеціальну літературу з теми курсової роботи студент добирає 

самостійно, використовуючи для цього алфавітний, предметний та систематизований 

каталоги, які в кожній бібліотеці. 

Під час добору літератури особливу увагу слід звернути на першоджерела, що 

стосуються теми, періодичні видання, наукові статті, передовий виробничий досвід. 

Наступний етап—складання бібліографії (списку літературних джерел). Передусім 

слід звернути увагу на рік видання того чи іншого літературного джерела. Користуватися 

необхідно лише новими виданнями. Обов’язково слід вивчити та використати у процесі 

написання курсової нормативні акти (закони, інструкції, постанови, тощо), що стосується 

обраної теми. 



Перед виконанням роботи в останньому варіанті слід уважно проглянути 

власноручні записи, зроблені у процесі вивчення літературних джерел з питань теми, а 

також записи, що стосуються діяльності об’єкта дослідження підприємства, галузі, тощо). 

Ці матеріали повинні бути систематизовані, ретельно проаналізовані, узагальнені і лише 

потім використані у тексті роботи. 

Зібраний статистичний матеріал також необхідно ретельно опрацювати, згрупувати, 

класифікувати, звести у таблиці, зробити порівняльний аналіз. Подати ці матеріали можна 

також у вигляді діаграм, графіків, картограм, схем та ін. 

Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно 

систематизувати і розмістити після заключної частини тексту курсової роботи.   

 ОПРАЦЮВАННЯ І ВИКЛАДЕННЯ ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Зібраний, вивчений та опрацьований матеріал з теми курсової роботи слід узгодити 

з планом і, якщо в цьому є потреба, необхідно уточнити останній. 

При викладенні матеріалу необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, 

розкрити теоретичну значимість питань, що розглядаються в курсовій роботі, зробити 

аналіз фактичного матеріалу, який допоможе з’ясувати проблеми, що стосуються обраної 

теми, обґрунтувати шляхи їх вирішення, зробити відповідні висновки. 

Таблиці повинні супроводжуватися висновками, які випливають з аналізу наведених 

у них даних. при цьому головну увагу слід звернути на пошук резервів виробництва. 

Зміст роботи має відповідати питанням теми і викладатися у логічній послідовності. 

У роботі, як на це вказувалося, не може бути повторень надмірного цитування. 

Цитати повинні бути короткими й органічно пов’язуватися з основним текстом. На 

використані у роботі цифрові дані, цитати, таблиці мають бути посилання із зазначенням 

джерел. 

Посилання на цитовані джерела мають бути оформлені у повному порядку: для 

книг—вказуються їх автор, повна назва, номер тома, частини, місце видання (місто), назва 

видавництва, рік видання, номер сторінки; для журнала—автор статті, її повна назва, назва 

журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет—автор статті, її назва, назва газети, 

номер і дата випуску. 

Посилання на джерела дозволяється робити як всередині тексту, так і після його 

викладення, але на тій сторінці, де приведена цитата. Вказувати на використане джерело 

необхідно позначкою у вигляді арабської цифри або зірочки в тексті та в кінці сторінки, а 

джерело вказується, наприклад так: 

1) Інвестування (Під ред. О.Д. Данилова. К. : 2001, с.20) 

існує інший порядок посилання на джерела. Назву джерел вказують не на кожній 

сторінці, а використовують для цього список джерел, який наводиться у кінці роботи. У 

цьому разі після цитати у фігурних дужках вказується порядковий номер джерела 

відповідно до загального списку використаних джерел, а після коми—сторінка, на якій 

розміщений текст цитати тощо, тоді посилання на джерело матиме такий вигляд(10, с.30) 

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота повинна бути літературно та технічно грамотно виконана і 

відповідати таким вимогам оформлення. Вона повинна включати титульну сторінку, план 

роботи (зміст), викладення матеріалу згідно із планом, заключну частину, список 

першоджерел, додатки. 

Таблиці, діаграми, схеми, графіки тощо мають бути виконані відповідно до діючих 

стандартів. 

Складні таблиці, які не вміщуються в тексті, а також інші допоміжні матеріали 

включаються в додатки до роботи. При цьому в тексті робляться на них відповідні 

посилання. 

На всі таблиці, схеми, рисунки, діаграми, графіки у тексті слід давати посилання, і 

вони повинні мати окрему наскрізну нумерацію. назви таблиць мають відображати 



основний зміст ілюстрованого матеріалу, період часу, за який наводяться дані, а також 

одиниці виміру, а в графіках та діаграмах назначається масштаб. 

У кінці роботи дається повний список використаних джерел. Його необхідно 

складати у певному порядку: спочатку вказуються законодавчі та нормативні акти (закони, 

Укази тощо) з відповідних господарських питань, статистичні довідники, загальна та 

спеціальна література за алфавітом. 

На останній сторінці, після заключної частини, студент ставить свій підпис і дату 

виконання роботи. 

Курсова робота виконується відповідно до цих методичних вказівок, інакше вона не 

буде допущена до захисту, незалежно від її змісту. 

Робота має бути виконана і подана на кафедру не пізніше вказаної в навчальному 

плані дати. 

Якщо рецензія наукового керівника позитивна, то студента повідомляють про 

допущення роботи до захисту. Остаточно оцінюється робота після її захисту автором. 

Студентам дозволяється здавати екзамен з курсу „Державне регулювання економіки” 

тільки після захисту курсової роботи та одержання відповідної позитивної оцінки за неї.  

 

 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Основний метод навчання – використання спеціальних консультативно-

контрольних навчальних технологій під час проведення лекційних, 

практичних та інноваційних форм практичних занять. Також методи усного 

викладу знань; закріплення навчального матеріалу; самостійної роботи 

студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу, роботи із застосування 

знань на практиці та вироблення вмінь і навичок; перевірки та оцінювання 

знань, умінь і навичок. 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Головний засіб досягнення поставлених цілей – комбінація поточного, 

модульного та підсумкового контролю знань студентів. Підсумкова 

рейтингова оцінка складається з підсумкових модульних рейтингових оцінок 

та екзаменаційної оцінки. Модульна рейтингова оцінка включає поточну 

модульну рейтингову оцінку (бали за виконання практичних задач і 

самостійну роботу) та контрольну модульну оцінку (бали за виконання 

модульного тестового завдання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 



при формі контролю «екзамен» 

 

ПОТОЧНИЙ  (МОДУЛЬНИЙ) КОНТРОЛЬ  Підсумковий 

контроль 

Сума  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 30 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 



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, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Державне регулювання економіки / Методичні рекомендації до 

проведення практичних занять студентів денної форми навчання 

Електронний варіант,  2020. 

2. Державне регулювання економіки / Методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів денної форми навчання Електронний 

варіант,  2020. 
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