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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для спеціальності 051 «Економіка»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

фахові знання з управління економікою
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування системи наукових поглядів з теорії, методології, методики та організаційних
основ визначення, розроблення й запровадження науково обґрунтованих ефективних
механізмів регулювання економіки, її галузей і сфер в умовах глобалізаційних, інтеграційних
і трансформаційних процесів
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади формування механізмів регулювання
національної економіки
Тема 1.
Теоретичні основи державного регулювання економіки
Тема 2.
Особливості функціонування ринкового механізму
Тема 3.
Системи регулювання економіки, їх складові і механізми
Тема 4.
Інституціональна структура систем регулювання економіки
Модуль 2. Актуалізація трансформації механізмів регулювання національної
економіки на міжнародному рівні
Тема 5.
Роль міжнародних організацій у трансформації механізмів
регулювання економіки
Тема 6.
Моделі систем регулювання економіки країн світу та їх трансформація
Модуль 3. Механізми систем регулювання економіки на макро- та мезо- рівнях
Тема 7.
Методологія, методика та організаційні основи розроблення та
запровадження механізмів регулювання економіки
Тема 8.
Трансформаційні процеси в системах регулювання національної
економіки
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати теоретичні засади, категоріальний апарат та сутнісні характеристики механізмів
державного регулювання та ринкового впливу щодо національної економіки, тенденції їх
трансформації на міжнародному рівні;
знати системи регулювання національної економіки, їх інституціональну структуру.
складові і механізми, моделі систем країн світу;
вміти застосовувати методологію в дослідженнях загальних закономірностей та тенденцій
державного регулювання економіки; висувати і перевіряти наукові гіпотези щодо розвитку
механізмів, в тому числі ринкового впливу на економіку;

-

вміти визначати і формувати на засадах системного і комплексного підходів складові і
механізми систем регулювання економіки;
здатність розробляти і обґрунтовувати моделі систем державного регулювання економіки,
методи їх аналізу та методику оцінки;
здатність обґрунтовувати систему принципів, методів, засобів й інструментів (заходів,
важелів) регулювання економіки на макро- та мезо- рівнях;
здатність розробляти і обґрунтовувати організаційні заходи із запровадження механізмів в
різних галузях і сферах, оцінювати їх ефективність.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції, в тому числі з візуальним супроводженням;
семінарські заняття (в тому числі дискусія, ситуативне моделювання в групах і
індивідуальне);
самостійний творчий аналітичний пошук;
індивідуальний творчий експеримент;
консультування індивідуальне, групове, колективне.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- виконання завдань і контрольних робіт на семінарських заняттях – ~ 40 балів;
- виконання модульних контролів – ~ 30 балів;
- виконання самостійної роботи та творчо-пошукового характеру – ~ 30 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового контролю студентами, які отримали рейтинговий бал, що
відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного.
Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за наступні
види робіт:
– за виконання додаткових творчо-пошукових завдань підвищеної складності
(підготовка і публікація статті в українському фаховому або зарубіжному науковому
виданні із індексом цитування в Scopus, Web of Science, Index Copernicus);
– за участь у міжнародних проєктах, підготовці монографії, підручника, навчального
посібника з дисципліни тощо.
Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи здобувача освіти:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання
90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Зараховано

74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59

Не зараховано

RD < 34
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