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Пояснювальна записка

1.1. Мета вивчення дисципліни.
Метою  дисципліни  є  розкрити  сутність  та  особливості  державного  управління  економічною  системою  України  на  основі

концепцій, моделей та методів, обгрунтованих світовою та вітчизняною наукою та апробованих світовою практикою.
1.2. Завдання дисципліни.

Завдання  дисципліни  –  допомогти  оволодіти  студентам  знаннями  щодо  питаннь  сучасної  теорії  методів  державного
регулювання фінансового  ринку та його сегментів,  навчитися самостійно  визначати  методи державного  управління  фінансовим
ринком,  його  ефективність,  основні  структрурні  елементи  та  учасників  фінансового  ринку,  оцінювати  державний  вплив  на
процеси розвитку ринку фінансових послуг.

Безпосередні завдання дисципліни:
1. Розкрити сутність державної політики розвитку економіки, оцінити роль і місце державного регулювання в економічній

системі. Показати його значення в умовах становлення ринкової моделі господарювання.
2. Проаналізувати сфери та важелі державного управління фінансовим ринком, його рівні,  форми та напрями, розглянути

зовнішню і внутрішню структури державного регулювання.
3. Вивчити особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
4. Оволодіти  навичками  логічного  і  критичного  осмислення  процесів  регулювання  економічними  процессами  з  боку

держави. 
5. Ознайомитися з особливостями і проблемами розвиту фінансового ринку в сучасних умовах господарювання України.

1.2. Місце дисципліни у навчальному процесі.
Навчальна  дисципліна  “Державне  управління  в  економічній  сфері”  є  однією  з  дисциплін  компонента  вищої  професійної

освіти  спеціальності  8.18010020  «Управління  навчальним  закладом».  Дисципліна  спирається  на  суспільнознавчі,
природничонаукові та загальноекономічні знання студентів,  і надає нові професійні навички та вміння.

1.3. Вимоги до знань і вмінь.
Після вивчення дисципліни студент повинен:

знати:
♦ сучасні тенденції розвитку економічних процесів в Україні;
♦ структуру економчної системи, методологічні засади побудови систем державного управління нєю;
♦ методи державного управління економікою;
♦ принципи державного регулювання механізмів розвитку економіки та зовнішньоекономічної діяльності України.

вміти:
♦ проводити аналіз ролі дежави в розвитку економічних процесів в Україні та світі; 
♦ застосовувати на практиці управлінські методи щодо підвищення ефективності розвитку економічної системи;
♦ формувати та впроваджувати нові механізми регулювання фінансового ринку. 

Підвищенню  ефективності  семінарських  занять  сприятиме  передбачене  програмою  виконання  навчально-дослідних
завдань, досліджень, зокрема, індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ) та самостійної роботи студентів з актуальних
проблем розвитку, становлення, реформування механізмів державного управління в економічній сфери. 

Кількість годин, відведених навчальним закладом на вивчення дисципліни становить 90 год., із них 6 год. лекцій,  2 год. –
семінарські заняття, 2 год. – практичні заняття, 4 год. – модульний контроль, 46 год. – самостійна робота,  30 год. – підсумковий
семестровий контроль.
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Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни

Суб’єкти процесу вивчення навчальної дисципліни: студент і викладач вищого навчального закладу у їхній розвивальній
педагогічній взаємодії.

Курс – 5
Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний
рівень

Характеристика
навчальної
дисципліни

Кількість кредитів,
відповідних ECTS:

3 кредити

Змістові модулі – 
2 модулі

Загальний обсяг
дисципліни (години): 
90 годин

Тижневих годин: 
4 години

Галузь знань 
 07 «Управління та адміністрування»

 

Шифр та назва cпеціальності:
074 Публічне управління та
адміністрування (Державне

управління)

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

«магістр»

Нормативна 
Рік підготовки: 6

Семестр 1 
Аудиторні заняття: 14
години
з них 

 лекції
(теоретична
підготовка) 6
годин

 семінарські
заняття – 2
годин

 практичні
заняття – 2
години

 модульний
контроль – 4
години

 самостійна
робота – 46
години

Вид контролю:
екзамен 

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теоретичних
розділів

Кількість годин

Очно/заочна форма
Разом у тому числі

лекції семінарські
заняття

практичні
заняття

СРС Підсумковий
контроль

1 2 3 4 5 6 7
Змістовий модуль 1. Державне управління ринкової економіки в Україні

Державна політика
розвитку економіки
України 7 2 - - 5

Тестовий
контрольДержавне

регулювання
ринкової економіки
України

9 2 2 - 5
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Держава у
регулюванні
зовнішньоекономічно
ї діяльності

10 - - - 10 Тестовий
контроль

Разом за модулем 1 28 4 2 - 20 2
Змістовий модуль 2.Принципи, форми та методи державного регулювання економічних

процесів в України
Державне
регулювання
сегментів
фінансового ринку

9 2 - 2 5 Тестування,
рішення задач

Роль держави у
банківській системі 5 - - - 5 Тестування

Державна
інвестиційна політика 16 - - - 16 Тестування,

рішення задач
Разом за модулем 2 32 2 - 2 26 2

30
Разом за
навчальним
планом

90 6 2 2 46 34

ІІІ. Програма дисципліни

Змістовий модуль 1. Державне управління ринкової економіки в України

Лекція 1. Державна політика розвитку економіки України

Еволюція розвитку підходів до визначення державного управління. Інструменти державної політики. Напрями державного
управління. Функції державного управління. Основні функції держави. Планування, прогнозування та програмування. Структура
системи  державного  регулювання  соціально-економічного  розвитку.  Моніторинг  макропоказників.  Роль  моніторингу
макропоказників в управлінні соціально-економічним розвитком.

Лекція 2.  Державне регулювання ринкової економіки України

Основні  причини  втручання  держави  в  регулювання  ринкової  економіки.  Основні  недоліки  сучасної  ринкової  економіки.
Об'єкти  державного  регулювання  економіки.  Методи  впливу  держави  на  економіку.  Функції  державного  регулювання.
Макроекономічне прогнозування, макроекономічне планування, макроекономічне програмування. Рівні ринкового регулювання.
Види державного регулювання. Моделі державного регулювання ринкової економіки. 

 Семінарське заняття. Державне регулювання ринкової економіки України (2 години)

Лекція 3.  Держава у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності (СРС (10 годин)

Основні  причини  регулювання  зовнішньоекономічної  діяльності.  Недоліки  і  переваги  протекціонізму  і  фритредерства.
Об'єкти  зовнішньоекономічної  діяльності.  Причини  міжнародного  руху  капіталів.  Чинники  міжнародної  міграції  робочої  сили.
Державні  методи  впливу  на  ефективність  зовнішньоторговельної  діяльності.  Тарифні  та  нетарифні   методи  регулювання.
Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Платіжний баланс впливає на зовнішньоекономічну діяльність.

 
Змістовий модуль 2. Принципи, форми та методи державного регулювання економічних процесів в України

Лекція 4. Державне регулювання сегментів фінансового ринку

Основні  види  фіскальної  політики.  Дискретна  і  недискретна  фіскальна  політика.  Стимулююча  фіскальна  політика.
Стримуюча  фіскальна  політика.  Функції  державного  бюджету.  Засоби  усунення  дефіциту  державного  бюджету.  Концептуальні
підходи до  проблеми регулювання держбюджету.  Функції податків у сучасній ринковій економіці.  Принципи  оподатковування.
Податкові  пільги.  Економічні  і адміністративні  методи  кредитно-грошової  політики.  Кредитно-грошова  політика  НБУ.  Методи
валютного регулювання. Функції ціни. Методи цінового регулювання. 
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Практичне заняття. Державне регулювання сегментів фінансового ринку ( 2години)

Лекція 5. Роль держави у банківській системі(СРС (5 годин)

Банківський  нагляд.  Регулювання  банківської  діяльності.  Сутність  превентивних  заходів  регулювання  банківської
діяльності.  Превентивні  та   протекційні  заходи.  Основні  функції  Національного  банку  України.  Спеціалізовані  та
універсальні  банки.  Сутність  Закону  України  «Про  банки  та  банківську  діяльність».  Банківський  нагляд  в  системі  управління
банківською сферою. Принципи Базельського комітету.

Лекція 6.  Державна інвестиційна політика (СРС (5 годин)

Основні  види  інвестицій.  Чинники  впливу  на  формування  інвестиційного  клімату.  Принципи  регулювання  інвестиційної
діяльності.  Структурна  політика.  Фінансові  джерела  інвестиційної  діяльності.  Заходи  державного  регулювання  інвестиційної
діяльності.  Найбільш  пріоритетні  сфери  й  об'єкти  інвестування  в  Україні.  Податкові  методи  регулювання  інвестиційної
діяльності. Регулювання фондового ринку. Індикативне регулювання інвестиційної діяльності.

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Державне управління в економічній сфері»
Разом: 90 год., лекції – 6год., семінарські заняття – 2год., практичні заняття – 2 год.,  самостійна робота – 46 год., модульний контроль – 4 год., підсумковий контроль (екзамен) – 30

год.
Тиждень І-ІІ ІІІ-ІV V-VІ VІІ-VІІІ ІХ-Х ХІ-ХІІ ХІІІ-ХІV ХV-ХVІ

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ
Назва
модуля

Державне управління ринкової економіки в України Принципи, форми та методи державного регулювання
економічних процесів в України

Кількість балів за
модуль

62  балів 61 балів

Лекції 1 2 3 4 5 6
Дати

Теми
 лекцій

Теми семінарських
/практичних
занять

Самостійна робота Табл. 6.1
(10 балів)

Табл. 6.1
(10 балів)

Табл. 6.1
(10 балів)

Табл. 6.1
(10 балів)

Табл. 6.1
(10 балів)

Табл. 6.1
(10 балів)

Види поточного
контролю

Модульна контрольна робота 1
(20 балів)

Модульна контрольна робота  2
(20 балів)

Підсумковий
контроль

екзамен (30 балів)

V. Плани семінарських та практичних занять

Змістовний модуль 1. Державне управління ринкової економіки в України

Семінарське заняття 2
Державне регулювання ринкової економіки України

Питання для обговорення:
1. Державна політика як фактор економічного розвитку суспільства.
2. Методи державного управління економіки:класифікація.
3.Основні засади державного регулювання фінансового-економічного розвитку 

Підготувати доповідь на тему:

Визначити сучасні тенденції фінансово-економічного розвитку та визначити роль держави в підвищенні його ефективності 
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4.Бакуменко  В.Д.  Прийняття  рішень  в  державному  управлінні  :  Навчальний  посібник  [у  2  ч.]  /  В.Д.Бакуменко.  Ч.  2.
Науково-прак тичні аспекти. — К. : ВПЦ АМУ, 2010. — 296 с.

5.Бакуменко  В.Д.  Прийняття  рішень  в  державному  управлінні  :  Навчальний  посібник  [у  2  ч.]  /  В.Д.Бакуменко.  Ч.  1.
Теоретико-методологічні засади. — К. : ВПЦ АМУ, 2010. — 276 с.

6.Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: про блеми теорії, методології, практики / В. Д. Бакуменко :
Монографія. / Редкол.: В.М.Князєв, П.І.Надолішній, М. І. Мельник та ін. — К. : Вид-во УАДУ, 2000. — 328 с.

7.Браун М.Пол. Посібник з аналізу державної політики / М.Пол. Браун; пер. з англ. — К. : Основи, 2000. — 243 с.
8.Державне управління : Слов.-довід. / Уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. творч. кол.), Д.О.Безносенко, І.М.Варзар, В.М.Князєв,

С.О.Крав ченко, Л.Г. Штика; За заг. ред. В. М. Князева, В. Д.Бакуменка. — К. : Вид-во УАДУ, 2002. — 228 с.

Змістовний модуль 2. Принципи, форми та методи державного регулювання економічних процесів в України

Практичне заняття 4
Державне регулювання сегментів фінансового ринку

Питання для обговорення:
1. Фіскальна політика, її інструменти
2. Державні інструменти кредитно-грошової політики
3. Валютне регулювання і цінове регулювання
4.Державне регулювання на ринку фінансових послуг

Підготувати додаткове повідомлення на тему:

1.Особливості розвитку фіскальної політики в Україні. 
2.Аналіз стану кредитно-грошової, валютної та цінової політики в Україні. 
3.Еволюція розвитку ринку фінансових послуг. 

Література:

1.Гладкова О.В., Пірогова М.В. Фінансовий ринок: структурно-логічні схеми з курсу. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 62 с.
2.Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку. / І.О.Школьник. — Суми: Мрія: УАБС НБУ, 2010. — 347

с.: іл., табл.
3.Фінансовий ринок : підручник. — 2-е вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 535 с.: іл., табл.
4.Фінанси: підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання,2008. — 611 c.
5.Моисеев С, Курилец И. Экономико-математические модели валютного кризиса// Миро вая зкономика и между народи не

отношения.- 2000.- №4. - С. 20-26.
6.Трапезников В. Валютное регулирование в международном инвестиционном праве. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - 176 с.
7.Міщенко С.В.  Проблеми створення єдиного регулятора фінансового  сектору. Соціально-економічні  проблеми сучасного

періоду  України  //  Фінансовий  ринок  України:  глобалізація  та  єв роінтеграція:  Збірник  наук,  праць  /  НАН  України.  Ін-т
регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. - Львів, 2008. - Вип. 1(69). - С. 412-421.

8.Крилова  В.В.,  Приходько  О.Г.,  Грищук  Н.В.  Вимогидо  установ  фінансового  сектору.  Ко ментар  //  Фінансовий  ринок
України: глобалізація  та  євроінтеграція: Збірник  наук,  праць  /  НАН  України.  Ін-т  регіональних  досліджень;  Редкол.:  відп.  ред.
Є.І. Бойко. - Львів, 2008. - Вип. 1(69). -С. 403-411.

9.Луцишин 3. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. - К: Друк, 2002. - 320 с.
1.Розанова  О.  Роль  державного  регулювання  на  фінансовому  ринку  Росії: Автореф.  дис...  канд.  екон.  наук: 08.00.10. -  М.,

2000. - 15 с.
2.Сурмін Ю.Тенденції розвитку державного управління / Ю. Сурмін // Вісник НАДУ. — 2007. — № 2. — С. 5-14.

VI. Завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль 1. Державне управління ринкової економіки в України

Тема 1. Державна політика розвитку економіки України (5 годин)

1. Що таке інструмени державної політики? Назвіть їх види.
2. Назвіть напрями державного управління.
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3. Еволюція розвитку підходів до визначення державного управління.
4. Функції державного управління.
5. Що таке основні фукції держави?
6. Визначте різницю понять планування, прогнозування та программування.
7. Структура системи державного регулювання соціально-економічного розвитку.
8. Що таке моніторінг макропоказників? Його роль в управлінні соціально-економічним розвитком.

Тема 2.  Державне регулювання ринкової економіки України (5 годин)
1. Які основні причини втручання держави в регулювання ринкової економіки?
2. Перерахуйте й охарактеризуйте основні недоліки сучасної ринкової економіки.
3.  Що належить до об'єктів державного регулювання економіки?
4. Які ви знаєте методи впливу держави на економіку? Охарактеризуйте їх.
5. Назвіть функції державного регулювання. Що являє кожна з них?
6.  Що  являє  собою  макроекономічне  прогнозування,  макроекономічне  планування,  макроекономічне  програмування?  У

чому їх відмінність?
7. Які ви знаєте рівні ринкового регулювання? 
8. Поясніть, які існують види державного регулювання? У яких країнах можна зустріти той або інший вид регулювання? 
9. Назвіть основні моделі державного регулювання ринкової економіки. 
10.  Яка  з  моделей  державного  регулювання,  на  ваш  погляд,  може  бути  застосована  для  подальшого  розвитку  України?

Чому? 

Тема 3.  Держава у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності (10 годин)

1.Назвіть основні причини, завдяки яким держава змушена регулювати зовнішньоекономічну діяльність. 
2. У чому ви бачите недоліки і переваги протекціонізму і фритредерства?
3. Яка зовнішньоекономічна політика найбільш прийнятна для нашої країни?
4. Охарактеризуйте основні об'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
5. Які основні причини міжнародного руху капіталів?
6. Які чинники посилюють міжнародну міграцію робочої сили? 
7. За допомогою яких методів держава може впливати на ефективність зовнішньоторговельної діяльності?
8. Чим відрізняються тарифні методи регулювання від нетарифних? 
9. У якій ситуації застосовуються переважно адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі?
10. Яким чином платіжний баланс впливає на зовнішньоекономічну діяльність? 

Змістовий модуль 2. Принципи, форми та методи державного регулювання економічних процесів в України

Тема 4. Державне регулювання сегментів фінансового ринку (5 годин)

1.  Охарактеризуйте  основні  види  фіскальної  політики.  У  чому  полягають  розбіжності  між  дискретною  і  недискретною
фіскальною політикою?

2. У якому випадку застосовується стимулююча фіскальна політика, а в якому стримуюча фіскальна політика?
3. Які функції виконує державний бюджет?
4. Назвіть й охарактеризуйте засоби усунення дефіциту державного бюджету. 
5. Які існують концептуальні підходи до проблеми регулювання держбюджету?
6. Назвіть функції податків у сучасній ринковій економіці.
7. Які ви знаєте принципи оподатковування?
8. З якою метою застосовуються податкові пільги, назвіть їх?
9. У чому полягають відмінності економічних методів кредитно-грошової політики від адміністративних?
10. Які з методів кредитно-грошової політики застосовуються НБУ? Чому?
11. Назвіть методи валютного регулювання, охарактеризуйте їх.
12. Які функції виконує ціна?
13. Поясніть методи цінового регулювання. Які з них можуть бути застосовані в Україні? 

Тема 5. Роль держави у банківській системі (5 годин)

1. Чим відрізняється банківський нагляд від регулювання банківської діяльності?
2. Сутність  превентивних  заходів  регулювання  банківської  діяль ності.  Яка  різниця  між  превентивними  і

протекційними заходами?
3. Основні функції Національного банку України.
4. Спеціалізовані та універсальні банки.
5. Сутність Закону України «Про банки та банківську діяльність».
6. Банківський нагляд в системі управління банківською сферою.
7. Які  принципи  Базельського  комітету  з  банківського  нагляду  забезпечують  ефективність  банківського

регулювання та нагляду?



6

Лекція 6.  Державна інвестиційна політика (16 годин)

1. Назвіть і охарактеризуйте основні види інвестицій. 
2. Які чинники впливають на формування інвестиційного клімату? 
3. Поясніть принципи регулювання інвестиційної діяльності.
4. Що таке структурна політика? Який існує зв'язок з інвестиційною політикою? 
5. Що відносять до фінансових джерел інвестиційної діяльності? Як вони підрозділяються?
6. Які основні заходи включає державне регулювання інвестиційної діяльності?
7. Перерахуйте найбільш пріоритетні сфери й об'єкти інвестування в нашій країні. 
8. Охарактеризуйте податкові методи регулювання інвестиційної діяльності. 
9. Що являє собою регулювання фондового ринку? Наскільки ефективне таке регулювання в Україні? 
10. Що таке індикативне регулювання інвестиційної діяльності? 

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і перелік виконання самостійної
роботи студентами, подано у таблиці. 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовий модуль до теми курсу Академічний
контроль 

Бали
 

Термін
виконання

(тижні)
Змістовний модуль І.

Державне управління ринкової економіки в України
Тема  1.  Державна  політика
розвитку  економіки  України  (5
годин)

Семінарське заняття,
підсумкове тестування 10

І-ІІ 

Тема  2.  Державне  регулювання
ринкової  економіки  України  (5
годин)

Семінарське заняття,
підсумкове
тестування 

10
ІІ-ІІІ

Тема  3.  Держава  у  регулюванні
зовнішньоекономічної  
діяльності (10 годин)

Семінарське заняття,
підсумкове
тестування,

модульний контроль

10
ІV-V

Змістовий модуль ІІ.
Принципи, форми та методи державного регулювання економічних

процесів в України
Тема  4.  Державне  регулювання
сегментів  фінансового  ринку  (5
годин)

Семінарське заняття,
підсумкове
тестування 

10 VІ-VІІ

Тема  5.  Роль  держави  у
банківській системі (5 годин)

Семінарське заняття,
підсумкове тестування 10 VІІІ-ІХ

Тема  6.  Державна  інвестиційна
політика (16 годин)

Семінарське заняття,
модульний контроль,

підсумкове
тестування 

10
ІХ-Х

 Разом 46 год. Разом 60 балів

VII Індивідуальна навчально-дослідна робота
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Індивідуально  навчально-дослідна  робота  є  видом  позааудиторної  індивідуальної  діяльності  студента,  результати  якої
використовуються у процесі вивчення програмного  матеріалу  навчальної дисципліни.  Завершується виконання  студентом ІНДЗ
прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне  навчально-дослідне  завдання  (ІНДЗ)  з  курсу  –  це  вид  навчально-дослідної  роботи  студента,  яка  містить
результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета  ІНДЗ: самостійне  вивчення  частини  або  повного  програмового  матеріалу,  систематизація,  узагальнення,  закріплення
та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст  ІНДЗ:  завершена  теоретична  або  практична  робота  у  межах  навчальної  програми  курсу,  яка  виконується  на  основі
знань,  умінь  та  навичок,  отриманих  під  час  лекційних,  семінарських  занять  і  охоплює  кілька  тем  або  весь  зміст  навчального
курсу.

Види самостійних індивідуальних робіт студента, вимоги до них та критерії оцінювання
 Конспект із теми (модуля) за заданим планом – повинна бути визначена мета,  завдання і висновок законспектованого

матеріалу – (5 балів).
 Конспект  із  теми  (модуля)  за  планом,  розробленим  студентом  –  повинна  бути  визначена  мета,  завдання,  висновок  і

джерела інформації законспектованого матеріалу – (8 балів).
 Повідомлення із теми,  рекомендованої  викладачем  – повинно  бути оформлене  у тезах,  визначені  завдання,  висновки,

джерела інформації – (10 балів).
 Повідомлення із теми,  обраної студентом самостійно – повинно бути оформлене  у тезах  із зазначенням актуальності,

мети, містити висновки та джерела інформації – (15 балів).
 Індивідуальне  навчально-дослідне  завдання  (ІНДЗ)  –  викладене  структуровано  у  формі  реферату,  визначена

актуальність, мета, об’єкт, предмет, завдання і методи дослідження, висновки та джерела інформації – (30 балів).

Орієнтовна  структура  ІНДЗ  –  науково-педагогічне  дослідження  у  вигляді  реферату:  зміст,  вступ  –  у  якому  визначена
актуальність та мета теми, визначені об’єкт та предмет, завдання та методи дослідження. Основна частина складається із двох
розділів: історія дослідження  предметної  теми  і дослідження  студента.  Кожен розділ завершується висновками,  а вся робота
загальними  висновками.  Завдання  може  заповнюватись  і  ілюстрованим  матеріалом,  який  вноситься  в  додатки.  Хід
дослідження підтверджується джерелами інформації, що вказуються у списку використаних джерел.

Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у таблицях. 
Критерії оцінювання ІНДЗ у формі реферату

№ Критерії оцінювання роботи Максимальна
кількість балів  

1 Обґрунтування  актуальності,  формування  мети,  визначення
об’єкту, предмету, завдань та методів дослідження 4 бали

2 Складання плану виконання ІНДЗ 2 бали

3

Критичний  аналіз  суті  та  змісту  першоджерел.  Логічне
викладення  фактів,  ідей,  результатів  дослідження.  Аналіз
сучасного  стану  дослідження  проблеми,  розгляд  тенденцій
подальшого розвитку питання

10 балів

4 Дотримання правил реферування наукових публікацій 2 бали

5
Доказовість  висновків,  обґрунтованість  власної  позиції,
пропозиції  щодо  розв’язання  проблеми,  визначення
перспектив дослідження

10 балів

6

Дотримання вимог щодо технічного оформлення
структурних елементів роботи (титульний аркуш, план,
вступ, основна частина, висновки, додатки (при їх
наявності), список використаних джерел

2 бали

Разом 30 балів 

Шкала оцінювання ІНДЗ у формі реферату
Рівень

виконання
Кількість балів, що відповідає

рівню
Оцінка за традиційною

шкалою
Високий 26-30 Відмінно 
Достатній 20-25 Добре 
Середній 14-19 Задовільно 
Низький Нижче 13 Незадовільно 

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Державне управління в економічній
сфері»

1. Моделі державного регулювання ринкової економіки. 
2. Об'єкти регулювання і види зовнішньоекономічної діяльності
3. Методи регулювання зовнішньої торгівлі
4. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання
5. Протекціонізм та фритредерство
6. Причини міжнародного руху капіталів
7. Тарифні та нетарифні методи регулювання 
8. Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі
9. Сутність регулювання фінансового ринку
10.Сфери та важелі державного регулювання фінансового ринку України.
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11.Внутрішнє регулювання фінансового ринку.
12.Дати визначення поняттю «регулювання фінансового ринку» з обгрунтуванням мети регулювання.
13.Рівні та форми регулювання фінансового ринку
14.Важелі непрямого втручання держави у регулювання фінансового ринку.
15.Моделі регулювання фінансового ринку у світовій практиці
16.Саморегулівні організації на фінансовому ринку.
17.Фіскальна політика, її інструменти
18.Державні інструменти кредитно-грошової політики
19.Валютне і цінове регулювання
20.Державне регулювання на ринку фінансових послуг
21.Основні види фіскальної політики. 
22.Функції державного бюджету
23.Засоби усунення дефіциту державного бюджету. 
24.Функції податків у сучасній ринковій економіці.
25.Принципи оподатковування, податкові пільги
26.Методи кредитно-грошової політики 
27.Функції ціни та методи цінового регулювання. 
28.Функції держави у банківській сфері України
29.Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду
30.Превентивні заходи регулювання банківської діяльності. 
31.Основні функції Національного банку України.
32.Спеціалізовані та універсальні банки.
33.Банківський нагляд в системі управління банківською сферою.
34.Види інвестицій, інвестиційна політика
35.Джерела інвестиційної діяльності і шляхи залучення інвестицій.
36.Методи регулювання інвестиційної діяльності
37.Чинники формування інвестиційного клімату

VIII. Система поточного і підсумкового контролю знань
Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Державне  управління  в  економічній  сфері»  оцінюються  за

модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої  покладено  принцип  обов’язковості  модульного  контролю,  накопичувальної
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок: збільшення кількості підсумкових балів до 100 балів.

Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового  оцінювання  здійснюється  відповідно  до
навчально-методичної  карти,  де  зазначено  види  і терміни  контролю.  Систему  рейтингових  балів  для  різних  видів  контролю  та
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у таблицях.

Розрахунок рейтингових балів 
за видами поточного (модульного) контролю

№
зп

Вид діяльності студента

Модуль 1 Модуль 2

1 Відвідування лекцій 1 2 2 1 1
2 Відвідування семінарських занять 1 1 1 1 1
3 Виконання завдання для самостійної

роботи (домашнього завдання) 10 3 30 3 30

4 Робота на семінарському занятті (в т.ч.
доповідь, виступ, повідомл., дискусія) 10 1 10 1 10

5 Індивідуальне навчально-дослідне
завдання (ІНДЗ)

6 Опрацювання фахових видань
(в т.ч. першоджерел)

7 Написання реферату 20 1 20
8 Виконання модульної контрольної

роботи 20 1 20 1 20

9 Виконання тестового контролю,
експрес-контроль 10 3 30 3 30

10 Творча робота (в т.ч. есе)
Макс. кількість балів за видами
діяльності студента    (МВ) 93 112
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Методика розрахунків
модульної і семестрової оцінок студента

№
зп Оцінка студента Модуль 1 Модуль 2

1 Максимальна  підсумкова модульна оцінка
                                                                    (ММ) 20 20

2 Фактична кількість балів студента за змістовими
модулями (приклад)              (ФБ)        

3 Максимальна підсумкова семестрова  модульна
оцінка                                        (МС) 60

4 Залікова рейтингова оцінка  
                                                                        (Е)

5 Підсумкова модульна оцінка студента 
                                           М = ФБ / МВ * ММ

6 Підсумкова семестрова мод. оцінка  
                                  С = Σ(ФБ) / Σ(МВ) * МС

7 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка
                                                              Р = С + Е 75/С

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік.
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, підсумкова письмове тестування, звіт, реферат.
 Комп’ютерного контролю: тестове опитування.
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Порядок переведення рейтингових показників успішності у систему оцінювання ECTS

Оцінка 

ECTS
Значення оцінки Оцінка  за

шкалою
університету

Оцінка  за
національною
шкалою

A Відмінно – відмінний рівень знань в
межах обов’язкового матеріалу

90  –  100

балів

відмінно

Зарахо-
вано

B Дуже  добре  –  достатньо  високий
рівень знань в  межах обов’язкового
матеріалу

82  –  89

балів добре

C Добре  –  в  цілому  добрий  рівень
знань  з  незначною  кількістю
помилок

75 – 81

D Задовільно  –  посередній  рівень
знань із значною кількістю помилок

69 – 74
задовіль-н
оE Достатньо  –  мінімально  можливий

допустимий рівень знань
60 – 68

FX Незадовільно  з  можливістю
повторного  складання  –
незадовільний  рівень  знань  з
можливістю  перескладання  за
умови самостійного опрацювання

35 – 59

незадо-віл
ьно

Незара-х
овано

F Незадовільно  з  обов’язковим
повторним  вивченням  курсу  –
досить  низький  рівень  знань,  що
вимагає  повторного  вивчення
дисципліни

1 – 34

Кожний  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу  студента  на  семінарських  заняттях,  виконання  самостійної  роботи,
індивідуальну роботу, модульних контрольних робіт.

Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в  режимі  комп’ютерної  діагностики  або  з  використанням
роздрукованих завдань.

Реферативні дослідження,  які виконує студент за визначеною тематикою,  обговорюються та захищаються на семінарських
заняттях.

Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом,  на  практичних  заняттях,  під  час  виконання  самостійної  та
індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
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 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

IX. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:

* Словесні:  лекція  (традиційна,  проблемна,  лекція-прес-конференція)  із  застосуванням  комп’ютерних  інформаційних
технологій (Power Point – презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

* Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
* Практичні: вправи, психодіагностика, ділові ігри, тренінги.

2)За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3)За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4)За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом  викладача;  самостійна  робота  студентів  з  книгою;  виконання

індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення

ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

X. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);

XІ. ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1.Державна політика як фактор розвитку держави.
2.Поняття і функції державного управління.
3.Основні засади державного регулювання фінансового-економічного розвитку 
4.Еволюція розвитку підходів до визначення державного управління.
5.Інструмени державної політики та їх види.
6.Напрями державного управління.
7.Планування, прогнозування та программування в державному управлінні.
8.Структура системи державного регулювання соціально-економічного розвитку.
9.Моніторінг макропоказників та його роль в управлінні соціально-економічним розвитком.
10.Методи регулювання економіки
11.Роль держави у проведенні економічних реформ
12.Об'єкти державного регулювання економіки
13.Рівні ринкового регулювання
14.Моделі державного регулювання ринкової економіки. 
15.Об'єкти регулювання і види зовнішньоекономічної діяльності
16.Методи регулювання зовнішньої торгівлі
17.Платіжний баланс як інструмент державного регулювання
18.Протекціонізм та фритредерство
19.Причини міжнародного руху капіталів
20.Тарифні та нетарифні методи регулювання 
21.Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі
22.Сутність регулювання фінансового ринку
23.Сфери та важелі державного регулювання фінансового ринку України.
24.Внутрішнє регулювання фінансового ринку.
25.Дати визначення поняттю «регулювання фінансового ринку» з обгрунтуванням мети регулювання.
26.Рівні та форми регулювання фінансового ринку
27.Важелі непрямого втручання держави у регулювання фінансового ринку.
28.Моделі регулювання фінансового ринку у світовій практиці
29.Саморегулівні організації на фінансовому ринку.
30.Фіскальна політика, її інструменти
31.Державні інструменти кредитно-грошової політики
32.Валютне і цінове регулювання
33.Державне регулювання на ринку фінансових послуг
34.Основні види фіскальної політики. 
35.Функції державного бюджету
36.Засоби усунення дефіциту державного бюджету. 
37.Функції податків у сучасній ринковій економіці.
38.Принципи оподатковування, податкові пільги
39.Методи кредитно-грошової політики 
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40.Функції ціни та методи цінового регулювання. 
41.Функції держави у банківській сфері України
42.Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду
43.Превентивні заходи регулювання банківської діяльності. 
44.Основні функції Національного банку України.
45.Спеціалізовані та універсальні банки.
46.Банківський нагляд в системі управління банківською сферою.
47.Види інвестицій, інвестиційна політика
48.Джерела інвестиційної діяльності і шляхи залучення інвестицій.
49.Методи регулювання інвестиційної діяльності
50.Чинники формування інвестиційного клімату
51.Принципи регулювання інвестиційної діяльності.
52.Заходи державного регулювання інвестиційної діяльності
53.Податкові методи регулювання інвестиційної діяльності. 
54.Регулювання фондового ринку 
55.Індикативне регулювання інвестиційної діяльності
56.Основні напрямки розвитку підприємництва
57.Роль і шляхи стимулювання малого бізнесу
58.Антимонопольна політика
59.Державне регулювання підприємництва.
60.Процедура санації
61.Заходи держави щодо розвитку малого бізнесу.
62.Лізинг та йог овплив на розвиток економіки
63.Монополія та антимонопольне законодавство
64.Регіональна політика держави, її складові
65.Механізми реалізації регіональної економічної політики держави
66.Принципи державної регіональної економічної політики
67.Суб'єкти державної регіональної політики в Україні
68.Основні механізми реалізації регіональної економічної політики.
69.Типологізація регіонів і її ознаки
70.Муніципальних фінанси
71.Централізовані та децентралізовані джерела фінансування регіональної політики

XІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основні джерела
1. Атаманчук  Г.В.  Государственное  управление  (организационно-функциональные  вопросы):  Учебное  пособие.  /  Г.  В.

Атаманчук. — М. : ОАО «НПО «Экономика», 2000. — 305 с.
2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення / Г.В. Атаман чук : Курс лекций. — 2-е изд. доп. — М. : Омега-Л,

2004. — 584 с.
3. Бакуменко  В.Д.  Державне  управління  :  основи  теорії,  історія  і прак тика: Навчальний  посібник.  /  В.Д.  Бакуменко,  П.І.

Надолішній, М.М.Їжа, Г.І.Арабаджи / За заг. ред. П. І. Надолішнього, В.Д.Бакуменка. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. — 394 с.
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