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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: формування компетентностей із застосування макроекономічних моделей 
у процесі аналізу цілей, механізмів і наслідків застосування відомих форм та 
інструментів державного регулювання економіки.  
 
Компетентності  
ЗК02 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами 
СК05 Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного 

розвитку 

СК09 Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування 
ефективних стратегій в економічній діяльності 

СК4.1 Здатність визначати та аналізувати проблемні ситуації бізнес діяльності, 
розробляти управлінські рішення для розвитку ситуацій у цільовому напряму 

СК4.2 Здатність здійснювати системний аналіз і моделювання соціально-економічних 
систем різних рівнів 

 
Результати навчання  

ПР 09 Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань 

ПР 15 Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних 
стратегій в економічній діяльності 

ПР 4.2 Здійснювати системний аналіз і моделювання соціально-економічних систем 
різних рівнів 

 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
 ВБ4.3 Моделі в управлінні підприємством  

ВБ4.5 Моделі управління економічними 
ризиками  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 
_53,33_ (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Назви змістових модулів. 
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Змістовий модуль № 1 Теоретичні засади 
державного регулювання економіки/ 2,5 
кр.  
Тема 1. Об’єктивна необхідність та 
теоретичні основи державного 
втручання у функціонування економіки 
1.Невизначеність стану економічної 
системи та передумови державного 
втручання в економічні процеси. 
2.Економічна система та цілі економічної 
політики. 
3.Основні теоретичні концепції та сучасні 
моделі державного втручання в економічні 
процеси. 
 

 
 

1,3,5,6 
 

2 Пр 4 Тема 1. Об’єктивна необхідність та 
теоретичні основи державного 
втручання у функціонування економіки 
1.Функціонування ринкового господарства 
та проблеми, які не вирішуються ринком. 
2.Виникнення держави та її первинні 
економічні функції. 
3.Економічні функції держави в сучасних 
економічних системах. 
4.Форми економічної політики. Сутність 
державного регулювання економіки. 
 

1,3,5,6 

3 Л 6 Тема 2.Державне регулювання в 
економічній політиці 
1.Сутність державного регулювання 
економіки та його місце в економічній 
політиці.  
2.Механізм державного регулювання 
економіки. 
3.Організаційні форми державного 
регулювання економіки: 
- прогнозування; 
- програмування; 
- макроекономічне планування. 
 

2,4,8,13 



 6 

4 Пр 4 Тема 2.Державне регулювання в 
економічній політиці  
1.Суб’єкти державного регулювання 
економіки та їх різновиди. 
2.Об’єкти та напрямки державного 
регулювання економіки. 
 

2,4,8,13 

5 Л 6 Тема 3.Моделі прийняття політичних 
рішень  
1.Цілі та інструменти економічної 
політики. 
2.Економічна політика та фактор часу. 
3.Цільова функція державного 
регулювання 4.Процес та моделі прийняття 
політичних рішень. 
5.Лагова структура політичних рішень. 
Економіко-політичний цикл та його 
структура. 
 

1,2,3,8,10 

6 Пр 4 Тема 3.Моделі прийняття політичних 
рішень  
1.Поняття цільової функції та її складові. 
Роль системи мультиплікаторів у 
регулюванні ринкової економіки. 
Нерівність Тінбергена. 
2.Формування цільової функції. Види 
функцій добробуту.  
3.Критерії ефективності політичного 
вибору. Критерій Парето. Критерій 
Калдора-Хікса. 
 

1,2,3,8,10 

7 Пр 2 Контрольна робота  
8 Л 6 Змістовий модуль № 2. Моделі 

державного регулювання економіки /2,5 
кр 
Тема 4.Еволюція моделей державного 
регулювання економіки 
1.Теорії та принципи макроекономічного 
регулювання. 
2.Характеристика сучасних моделей 
державного регулювання економіки. 
3.Трансформаційні моделі державного 
регулювання.  
 

 
 
 
 

6,7,9,12,13 

9. Пр 4 Тема 4. Еволюція моделей державного 
регулювання економіки 
1. Порівняльний аналіз національних 
моделей державного регулювання 
економіки. 
2. Моделі трансформації економічної 
системи. 
3. Державна власність як інструмент ДР 
ринкової економіки. 
 

6,7,9,12,13 
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10. Л 6 Тема 5.Моделі бюджетно-податкового 
регулювання економіки . 
1.Державний бюджет як інструмент 
державного регулювання економіки. 
Моделі балансування державного бюджету. 
2.Податки та моделі податкової політики. 
3.Державні витрати та їх вплив на 
економіку. 
4.Державний борг, його утворення, вплив 
на економічні процеси, державне 
регулювання боргу. 
5.Стабілізаційна політика держави. 
 

4,5,8,10,12,13,16 

11 Пр 4 Тема 5.Моделі бюджетно-податкового 
регулювання економіки . 
1.Неокласична інтерпретація наслідків 
фіскального імпульсу. Моделі Р.Барро, 
Р.Лукаса, Т.Сарджента, Н.Уоллеса. 
2.Фіскальний імпульс у розширеній 
кейнсіанській моделі. Стабілізація 
економічної кон’юнктури за допомогою 
вбудованих стабілізаторів. 
 

4,5,8,10,12,13,16 

12 Л 6 Тема 6.Моделі грошово-кредитного 
регулювання економіки 
1.Мета, сутність та інструменти грошово-
кредитного регулювання економіки.  
2.Неокласичний та кейнсіанський 
принципи грошово-кредитного 
регулювання економічних процесів. 
Дилема проміжних цілей грошово-
кредитної політики. 
3.Антиінфляційні моделі державного 
регулювання економіки. 
 

4,5,8,10,12,13,14,16 

13 Пр 4 Тема 6.Моделі грошово-кредитного 
регулювання економіки 
1.Грошова політика та ставки відсотка. 
Порівняльний аналіз моделей грошової 
експансії та грошової рестрикції. 
Визначення умов використання кожної 
моделі. 
2.Комбінована економічна політика: 
неокласична та кейнсіанська версії. 
Проблема розподілу повноважень. 
 

4,5,8,10,12,13,14,16 

14 Л 6 Тема 7.Стабілізаційна політика у 
відкритій економіці. 
1.Моделі регулювання стану платіжного 
балансу. 
2.Регулювання валютного курсу: моделі 
маленької держави та дводержавна модель. 
3.Моделі стабілізаційної політики за умов 
різних режимів регулювання валютних 
курсів. 

4,5,8,10,11,12,13,16 
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15 Пр 4 Тема 7.Стабілізаційна політика у 
відкритій економіці. 
1.Модель відкритої економіки для 
маленької держави Дорнбуша. 
2.Неокейнсианська модель відкритої 
економіки. 
3.Особливості стабілізаційної політики 
України. 

4,5,8,10,11,12,13,16 

16 Л 6 Тема 8.Моделі державного регулювання 
економічного зростання. 
1.Посткейнсианські моделі економічного 
зростання. 
2.Неокласичні моделі економічного 
зростання. 
3.Економічне зростання за умов реалізації 
державою певних моделей  структурної та 
науково-технічної політики. 

4,5,8,10,11,12,13,16 

17 Пр 2 Контрольна робота  
Разом (годин) Л 48 

Пр.32 
  

Примітки 
1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 
2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості 
аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які вивчаються 
студентом самостійно (п. 3 додатку 8).  
3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 32 
2 Підготовка до практичних занять  16 
3 Виконання індивідуального завдання: 8 
4 Підготовка до контрольних робіт 6 
5. Підготовка до іспиту 8 
 Разом 70 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Реферат 
________________________________________________________________________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
1 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 
12. 

Державне регулювання як засіб зменшення невизначеності 
економічної системи України..  
Суб’єкти та об’єкти державного регулювання економіки 
України.  
Особливості процесу прийняття політичних рішень в 
Україні. 
Часові лаги у процесі прийняття та реалізації політичного 
рішення в Україні. 
Економіко-політичний цикл та процес прийняття політичних 
рішень в Україні. 
Українська модель трансформації економічної системи та її 
реалізація. 
Фіскальна політика в Україні. 
Грошово-кредитна політика в Україні. 
Антиінфляційна політика в Україні. 
Платіжний баланс та його регулювання в Україні. 
Регулювання валютного курсу та монетарна політика в 
Україні. 
Стабілізаційна політика в Україні та її складові. 
 

 
2 тиждень 

 
3 тиждень 

 
5 тиждень 

 
5 тиждень 

 
5 тиждень 

 
7 тиждень 
9 тиждень 
10 тиждень 
12 тиждень 
13 тиждень 

 
14 тиждень 
16 тиждень 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У навчальному процесі використовуються наступні методи навчання. 
Лекції читаються у двох видах – лекція-інформація та проблемна лекція.. 
Лекція-інформація орієнтована на виклад і пояснення студентам наукової інформації, що 

підлягає осмисленню і запам'ятовуванню. Це традиційний тип лекцій в практиці вищої школи. 
Проблемна лекція. На цій лекції нове знання вводиться через проблемну питання, 

завдання або ситуації. При цьому процес пізнання студентів в співпраці і діалозі з викладачем 
наближається до дослідницької діяльності. Зміст проблеми розкривається шляхом організації 
пошуку її рішення або підсумовування і аналізу традиційних і сучасних точок зору. 

Практичні заняття проводяться переважно у вигляді семінарів, вирішення задач та 
обговорення отриманих результатів. 

При визначені конкретних засобів навчання та методичних прийомів керуємось 
необхідністю побудови знань студентів відповідно до таксономій когнітивних та афективних 
цілей Блума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У навчальному процесі, зокрема, при підготовці рефератів, використовуються метод 

малих груп. 
 
 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

контролю, який містить поточний контроль знань студентів у ході практичних 
занять, контроль виконання індивідуальних завдань, оцінювання виконання 
модульних контрольних робіт, вихідний контроль знань студентів на іспиті. 

Когнітивна область. 
• ЗНАННЯ:  
- конкретного матеріалу,  
- термінології,  
- фактів, і т.п.;  
• РОЗУМІННЯ:  
- пояснення,  
- інтерпретація,  
- екстраполяція;  
• ЗАСТОСУВАННЯ;  
• АНАЛІЗ:  
- елементів,  
- взаємозвязків,  
- принципів побудови;  
• СИНТЕЗ:  
- одиничне узагальнення,  
- розроблення плану та можливої системи 
дій,  
- отримання системи абстрактних 
відносин;  
• ОЦІНКА:  
- судження на основі:  

-наявних даних,  
і і  і   

Афективна область. 
• СПРЯМУВАННЯ УВАГИ;  
• ЗВОРОТНЯ РЕАКЦІЯ:  
- згода відповідати,  
- бажання відповідати,  
- задоволення від відповіді;  
• ОЦІНИВАННЯ:  
- прийняття якоїсь цінності,  
- перевага якоїсь цінності,  
- обов’язковість якоїсь цінності;  
• ОРГАНІЗАЦІЯ:  
- концептуалізація цінності,  
- вироблення системи цінностей;  
• ПЕРЕВАГИ РНА ОСНОВІ ЦІННОСТІ 
АБО ЦІННІСНОГО КОМПЛЕКСУ.  
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 КР1 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 КР2 Ре 

100 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 
1.Робоча навчальна програма дисципліни. 
2.Конспект лекцій. 
3.Плані практичних занять. 
4.Методичні вказівки до практичних занять. 
5.Завдання для модульних контрольних робіт. 
6.Критерії оцінювання виконання модульних контрольних робіт. 
7.Завдання до самостійної роботи студентів. 
8.Екзаменаційні білети. 
9.Критерії оцінювання екзаменаційних відповідей студентів. 
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