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Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Освітня програма Публічне адміністрування 

Освітній рівень другий (магістерський) 

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год.   

Практичні (семінарські) – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Державного управління, публічного адміністрування та 

регіональної економіки, м. Харків, пр. Науки, 9а, корпус 1, 

к. 402, тел. (057) 702-18-34 (дод. 4-34), http://cafpubladm.com/ 

Викладач (-і) Шумська Ганна Миколаївна, доцент, доцент кафедри  

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Anna.Shumska@hneu.net 

Дні занять Згідно розкладу занять 

Консультації Групові консультації згідно графіку (очні на кафедрі та 

дистанційні на платформах Zoom, Viber Telegram) – 

згідно графіку консультацій 

Мета навчальної дисципліни – формування компетентностей з використання механізму 

дієвого державного регулювання господарських процесів у країні та її регіонах, 

обґрунтування напрямів ефективної реалізації державної економічної політики на макро- та 

мезорівнях. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Вступ до публічного адміністрування, 

Конституція та врядування, Технології публічного адміністрування 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Державне регулювання господарських процесів та економічної політики 

Тема 1. Наукові засади державного регулювання господарських процесів та економічної 

політики. 

Тема 2. Державна економічна політика та механізми її реалізації. 

Тема 3. Система макроекономічних показників та їх застосування в практиці регулювання 

економіки. 

Змістовий модуль 2. Напрями реалізації та показники оцінки державної економічної 

політики 

Тема 4. Фактори, критерії та показники економічного зростання. 

Тема 5. Державне регулювання підприємництва та регуляторна політика в Україні. 

Тема 6. Механізми структурної та інноваційно-інвестиційної політики. 

Тема 7. Аналіз економічної політики за провідними напрямами її реалізації в сучасних умовах України. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

(за необхідності) 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

Розміщено робочий план (технологічну карту) 

дисципліни, презентації, тексти лекцій, практичні 

завдання, тести для самодіагностики, завдання для 

самостійної роботи за темами, зразки колоквіумів 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=2627 
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Рекомендовані джерела 
Основна 

1. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / 

В. Г. Бодров, Г. С. Тртетяк, К. М. Блищук. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 128 с. 

2. Вступ до публічного адміністрування : навч. посібн. / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власенко, 

Г. Ю. Гордієнко та ін.; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Гавкалової Н. Л. – Харків : 

Вид. ХНЕУ ім. С Кузнеця, 2016. – 382 с. 

3. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М. Гриньова, 

М. М. Новікова. – Київ : Знання, 2008. – 398 с. 

4. Лисак В.Ю. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посібн. / В. Ю. Лисак. –

Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2015. – 132 с. 

5. Сенишин О.С. Державне регулювання економіки [Текст] : підручник / О. С. Сенишин, 

М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 334 с. 

Додаткова 

6. Бодров В. Г. Державне регулювання інноваційної модернізації промислового 

комплексу України : наукове видання / В. Г. Бодров, М. В. Гаман, В. О. Гусєв. – К. : НАДУ, 

2010. – 73 с. 

7. Бюджетний кодекс України (зі змінами, внесеними згідно із законами) № 1275-VI від 

16.04.2009 // Відомості Верховної Ради. – 2009. – № 38. – С. 534. 

8. Конституція України. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. 

– 142 с. 

9. Щетинін А. І. Політична економія : підручник. – К. : ЦУЛ, 2011. – 480 с. 

Ресурси мережі Інтернет 

10. Башнянин Г. І. Регулювання економічних систем і його типи / Г. І. Башнянин, Г. С. 

Третяк, О. М. Мартин. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 

chem_biol/17_2/135_Basznianyn_17_2.pdf 

11. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://www.portal.rada.gov.ua. 

12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

13. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. – Режим доступу : https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

Система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення лекційних, практичних, семінарських занять, оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

складати залік, – 60 балів). Підсумковий контроль проводиться у формі диференційованого 

заліку та здійснюється за накопичувальною бально-рейтинговою системою. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті 

дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції 5 

Практичні заняття 19 

Завдання за темами 17 

Презентація 15 

Письмова контрольна робота 10 

Колоквіум 22 

Есе 12 

Екзамен (за наявності) - 

Максимальна кількість балів 100 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік 

тощо). Списування під час контрольних (модульних) робіт студентам заборонено (в тому 

числі із використанням мобільних девайсів). 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни (http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/6719). 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «26» серпня 2020 р. Протокол № 2 
 


