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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість:
кредитів – 3,5
Загальна кількість
годин – 105
З них годин для заочної
форми навчання:
аудиторних —
12
самостійної
роботи
здобувача – 93

Галузь знань,
напрям підготовки,
освітньокваліфікаційний
рівень
Галузь знань
28 «Публічне
управління та
адміністрування»
Спеціальність 281
«Публічне
управління та
адміністрування»
Освітній рівень:
магістр
Кваліфікація:
магістр з публічного
управління і
адміністрування

Характеристика
навчальної дисципліни
заочна форма
навчання
Обов’язкова
Рік підготовки:
1-й
Семестр
2-й
Лекції
6 год.
Практичні, семінарські
6 год.
Лабораторні
Самостійна робота
93 год.
Вид контролю:
Іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Державне регулювання
економіки» є формування у студентів системи знань про сутність, засоби, сфери,
об’єкти та механізми державного регулювання економіки.
Предметом дисципліни є принципи, методи і засоби державного
регулювання економіки та державного впливу на економічний і соціальний
розвиток країни.
Основні завдання вивчення дисципліни «Державне регулювання
економіки»
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- сутність, мету і завдання державного регулювання економіки;
- теоретичні і практичні засади формування та реалізації стратегії соціальноекономічної політики держави;
- методологічні основи, методи і засоби впливу держави на економічний і
соціальний розвиток та соціально-економічні процеси;
- сутність, функції, методологію та методику соціально-економічного
прогнозування, державного програмування і макроекономічного планування;
- особливості державного регулювання різних сфер господарської та
соціальної діяльності;
- світовий досвід державного регулювання економіки.
Вміти:
- здійснювати аналіз економічної ситуації в країні;
- формулювати стратегічні і тактичні цілі соціально-економічного
розвитку;
- застосовувати набути знання під час розробки прогнозів і програм
економічного і соціального розвитку країни на різних рівнях організаційної
структури економіки;
- застосовувати інструменти державного регулювання;
- розв’язувати конкретні економічні і соціальні проблеми.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема
1. Регулювання економіки як
функція держави
2. Стратегія
соціальноекономічного розвитку країни
3. Фінансово-кредитне
регулювання економіки
4. Структурна та інвестиційна
політика держави
5. Державне
регулювання
підприємництва
6. Державне
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
7. Соціальна політика держави
Всього по курсу:

Всього,
годин
20
20
14

В тому числі :
Аудиторні заняття,
Самостійна
год.
робота
Лекції
Практичні
2

-

18

2

2

16

2

2

10

-

14

-

-

15

-

-

10

6

2
6

10
93

14
15
10

12
105

3. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ
Тема та анотація лекції
1. Регулювання економіки як функція держави
Об’єктивна необхідність державного регулювання
економіки. Регулювання економіки як сукупність
інституціонального, державного та громадського
регулювання. Функції держави в сучасній ринковій
економіці.
Альтернативні концепції теорії макроекономічного
регулювання
економіки.
Моделі
державного
регулювання економіки в зарубіжних країнах.
Мета, завдання та особливості державного
регулювання економіки перехідного періоду.
Завдання, об’єкти, суб’єкти, інструменти, методи
державного
регулювання
економіки.
Межі
державного втручання в економіку.
2. Стратегія соціально-економічного розвитку
країни
Місце, суть і призначення соціально-економічних

Обсяг,
годин
2

2

Рекомендована
література
22-30,31,34,35,
37,38,44,58,67,
68

7,17,18,20,2325,30,31-35,37,
38,52,54,55,69

прогнозів у системі державного регулювання
економіки, функції економічного прогнозування.
Об’єкти та суб’єкти прогнозування. Система та
класифікація
соціально-економічних
прогнозів.
Принципи соціально-економічного прогнозування.
Система та класифікація методів прогнозування.
Експертні методи прогнозування: екстраполяція,
моделювання, тощо.
Місце програмування у системі державного
регулювання економіки. Сутність програмноцільового
методу
планування
та
цільової
комплексної програми. Класифікація цільових
комплексних програм та досвід їх використання у
світовій практиці.
Місце макроекономічного планування у системі
державного регулювання економіки. Індикативне,
директивне
та
стратегічне
макроекономічне
планування. Досвід макроекономічного планування у
світовій практиці.
Методи макроекономічного планування: системний
аналіз, балансовий, нормативний, економікоматематичне моделювання. Узгодження показників
державного плану (програми) економічного й
соціального розвитку з державним бюджетом.
3. Фінансово-кредитне регулювання економіки
Державний бюджет як інструмент державного
регулювання економіки. Бюджетний
вплив на
розвиток економіки – субсидії і субвенції. Роль
бюджету в реалізації соціальної політики держави.
Податки як інструмент державного регулювання
економіки.
Національний
банк як суб’єкт
державного
регулювання економіки, його завдання та функції.
Інструменти
грошово-кредитного
регулювання
економіки.
Процентна політика та її вплив на економіку.
Грошово-кредитне
обслуговування
державного
бюджету, державного боргу та боргових зобов’язань.
Ціни як інструмент державного регулювання
економіки.
Всього:

2

6

23-27,30-32,34,
35,37,38,41,47,
52,54

х

4. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Тема заняття та її основний зміст
1. Стратегія соціально-економічного розвитку
країни
Сутність і основні принципи соціально-економічного
прогнозування.
Методи і моделі прогнозування.
Суть державного програмування, види програм.
Макроекономічне планування в системі державного
регулювання економіки.
Система макроекономічних показників та їх
застосування в регулюванні економіки.
Тести. Розв’язання задач.
2. Фінансово-кредитне регулювання економіки
Державний бюджет як інструмент державного
регулювання економіки.
Податкове регулювання.
Державне замовлення
як засіб задоволення
державних потреб.
Грошово-кредитне регулювання.
Необхідність і методи державного регулювання цін.
Антиінфляційна політика.
Тести. Розв’язання задач.
3. Соціальна політика держави
Сутність і завдання соціальної політики.
Державне регулювання доходів населення і обсягу
споживання матеріальних благ та послуг.
Державне регулювання ринку труда і зайнятості
населення.
Тести. Розв’язання задач.
Всього:

Обсяг,
годин
2

Рекомендована
література
7,17,18,20,2325,28,29,30,3135,37,38,52,54,
55,69

2

23-32,34,35,37,
38,41,47,52,54

2

4,6,8,10,16,19,
24-35,37,38,52,
54,56,59,62,63,
66,70

6

5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО
6. КУРСОВИЙ ПРОЕКТ/РОБОТА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

х

7. САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування теми
та окремих питань

Обсяг,
годин

Рекомендована
література

1. Регулювання економіки як функція
держави
Теорії макроекономічного регулювання.
Функції, цілі і принципи державного
регулювання.
Об’єкти
і
суб’єкти
державного регулювання економіки.
Економічна політика держави.
Методи і органи державного регулювання
економіки.
2. Стратегія соціально-економічного
розвитку країни
Місце, суть і призначення соціальноекономічних
прогнозів
у
системі
державного
регулювання
економіки,
функції економічного прогнозування.
Об’єкти та суб’єкти прогнозування.
Система та класифікація соціальноекономічних
прогнозів.
Принципи
соціально-економічного
прогнозування.
Система
та
класифікація
методів
прогнозування.
Експертні
методи
прогнозування:
екстраполяція,
моделювання, тощо.
Місце
програмування
у
системі
державного
регулювання
економіки.
Сутність програмно-цільового методу
планування та цільової комплексної
програми.
Класифікація
цільових
комплексних програм та досвід їх
використання у світовій практиці.
Місце макроекономічного планування у
системі
державного
регулювання
економіки. Індикативне, директивне та
стратегічне макроекономічне планування.
Досвід макроекономічного планування у
світовій практиці.
Методи макроекономічного планування:
системний
аналіз,
балансовий,
нормативний,
економіко-математичне
моделювання. Узгодження показників

18

2230,31,34,35,
37,38,44,58,67
,
68

16

7,17,18,20,2325,30,3135,37,
38,52,54,55,69

Вид контролю

Перевірка
знань під час
консультацій.
Написання
рефератів.
Питання в
екзаменаційних
білетах.

державного
плану
(програми)
економічного й соціального розвитку з
державним бюджетом.
3. Фінансово-кредитне регулювання
економіки
Державний
бюджет
як
інструмент
державного
регулювання
економіки.
Бюджетний вплив на розвиток економіки
– субсидії і субвенції. Роль бюджету в
реалізації соціальної політики держави.
Податки як інструмент державного
регулювання економіки.
Національний банк як суб’єкт державного
регулювання економіки, його завдання та
функції. Інструменти грошово-кредитного
регулювання економіки.
Процентна політика та її вплив на
економіку.
Грошово-кредитне
обслуговування державного бюджету,
державного
боргу
та
боргових
зобов’язань.
Ціни
як
інструмент
державного
регулювання економіки.
4.
Структурна
та
інвестиційна
політика держави
Складання
міжгалузевого
балансу
виробництва і розподілу продукції.

10

23-27,3032,34,
35,37,38,41,47
,
52,54

14

5.
Державне
регулювання
підприємництва
Сутність підприємництва як особливого
виду економічної діяльності. Визначення
підприємництва.
Принципи
підприємницької діяльності.
Загальні
гарантії
прав
підприємців.
Відповідальність
суб’єктів
підприємництва.
Механізм
державного
регулювання
підприємництва:
державний вплив на
формування та розвиток підприємницьких
структур, регулювання підприємницької
діяльності, сприяння підприємницькій
діяльності.

15

23-35,3739,42,
43,45,50,5254,
60,65
3,4,7,9,10,20,2
7,30,46,49,51,5
2,
64,66

Державна
підтримка
малого
підприємництва:
мета
державної
підтримки, переваги малих та середніх
підприємств, основні напрями державної
підтримки малого підприємництва.
6.
Державне
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Сутність,
принципи
та
види
зовнішньоекономічної
діяльності:
зовнішньоекономічна політика держави,
види та принципи зовнішньоекономічної
діяльності, суб’єкти зовнішньоекономічної
діяльності в Україні.
Форми та методи державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності: цілі
державного регулювання, правові режими
для іноземних суб’єктів господарської
діяльності.
Види зовнішньоекономічної політики:
протекціонізм, фритредерство.
Адміністративні та економічні методи
державного регулювання ЗЕД.
Мито та митні податки в системі
державного регулювання. Мета митних
тарифів та наслідки їх використання.
Принципи оподаткування суб’єктів ЗЕД
України. Види мита.
7. Соціальна політика держави
Сутність і завдання соціальної політики.
Державне регулювання доходів населення
і обсягу споживання матеріальних благ та
послуг.
Державне регулювання ринку труда і
зайнятості населення.
Тести. Розв’язання задач.
Всього:
8. ФОРМИ
КОНТРОЛЮ

ТА

ПОРЯДОК

10

1,3,4,12,13,24,
27,29,30,31,35,
38,39,57,61,71

10

4,6,8,10,16,19,
2435,37,38,52,
54,56,59,62,63
,
66,70

93

х

СКЛАДАННЯ

х
ПІДСУМКОВОГО

1. Формою підсумкового контролю є іспит.
До підсумкового контролю допускаються студенти, які опрацювали всі
розділи навчальної дисципліни на аудиторних заняттях та під час самостійної
роботи, а також виконали індивідуальні завдання, що передбачені Робочою

програмою.
2. Іспит охоплює навчальний матеріал всієї дисципліни і складається в
усній формі з обов’язковим оформленням студентом екзаменаційного листа,
який повинен містити інформацію щодо дати складання екзамену, номеру
екзаменаційного білету, а також схематичну відповідь на питання за підписом
студента.
3. За отримання на екзамені незадовільної оцінки студент має дві спроби
його перездачі – перший раз викладачу, другий – комісії, яка призначається
розпорядженням завідувача кафедри.
4. Позитивна оцінка, що була отримана на екзамені, може бути підвищена
тільки за умови комісійної перездачі.
9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
1. Рівень сформованості знань та навичок студента з навчальної
дисципліни як за підсумкового, так і за поточного контролю оцінюють за 100бальною шкалою з подальшим перерахуванням оцінок в національну
(чотирьохбальну) шкалу та шкалу оцінок ECTS.
Фактична кількість балів, отримана студентом за результатами поточного
контролю, переводиться в державну оцінку за такими критеріями:
Оцінка «відмінно» А (90-100 балів) виставляється студенту, який
систематично відвідував заняття і працював протягом семестру, показав
різнобічні і глибокі знання програмного матеріалу, вміє успішно виконувати
завдання, які передбачені програмою, засвоїв зміст основної та додаткової
літератури, усвідомив взаємозв'язок окремих розділів дисципліни, їхнє
значення для майбутньої професії, виявив творчі здібності у розумінні та
використанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до
самостійного оновлення і поповнення знань.
Оцінка «добре» В (82-89 балів) виставляється студенту, який
систематично відвідував заняття і працював протягом семестру, виявив повне
знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконував передбачені
програмою завдання, засвоїв основну та додаткову літературу, що
рекомендована програмою, показав достатній рівень знань з дисципліни і
здатний до їх самостійного оновлення та поповнення у ході подальшого
навчання та професійної діяльності.
Оцінка «добре» С (74-81 балів) виставляється студенту, який відвідував
заняття і працював протягом семестру, виявив достатні знання навчальнопрограмного матеріалу, повністю виконував передбачені програмою завдання,
засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав достатній
рівень знань з дисципліни.
Оцінка «задовільно» D (64-73 балів) виставляється студенту, який
частково відвідував заняття протягом семестру, виявив знання основного
навчально-програмного матеріалу в достатньому обсязі, справляється з
виконанням завдань, передбачених програмою, але допускає окремі помилки, при

цьому володіє необхідними знаннями для подолання допущених помилок під
керівництвом науково-педагогічного працівника.
Оцінка «задовільно» Е (60-63 балів) виставляється студенту, який
переважно не відвідував заняття протягом семестру, виявив посередні знання
основного навчально-програмного матеріалу, при виконанні завдань,
передбачених програмою, допускає помилки, але без втручання науковопедагогічного працівника не в змозі їх подолати.
Оцінка «незадовільно» FХ (35-59 балів), F - оцінка «незадовільно» (1-34
балів) виставляється студенту, який переважно не відвідував заняття протягом
семестру, не виявив загальних знань основного навчально-програмного
матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою
завдань, не в змозі їх виправити самостійно та з допомогою науковопедагогічного працівника, не спромігся оволодіти навичками самостійної
роботи.
2. Перерахунок оцінок за 100-бальною шкалою до національної шкали та
шкали ECTS здійснюють згідно табл. 9.1.
Таблиця 9.1
Відповідність оцінок 100-бальної, національної та європейської шкали
Оцінка
за національною
4- бальною шкалою

Оцінка
за 100-бальною
шкалою

Оцінка за
шкалою
ECTS

Пояснення*

Відмінно

90-100

A

Добре

82-89

B

74-81

С

64-73

D

60-63

E

35-59

FX

1-34

F

Відмінно
(відмінні знання з незначними
помилками у відповідях)
Дуже добре
(добрі знання з декількома
помилками у відповідях)
Добре
(добрі знання з рядом помилок
у відповідях)
Задовільно
(задовільні знання зі значною
кількістю недоліків та
помилок відповідях)
Достатньо
(знання задовольняють
мінімальним критеріям)
Незадовільно
(потребується певний час для
підготовки до перескладання)
Незадовільно
(обов’язковий повторний курс)

Задовільно

Незадовільно
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