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Державне управління в економічній сфері країни є істотною ознакою 

сучасної ринкової економіки змішаного типу. Розумний симбіоз ринкових і 
державних регуляторів дає можливість реалізовувати соціально-економічні цілі 
розвитку суспільства, досягати високої ефективності виробництва, стабільного 
економічного розвитку, забезпечувати соціальну справедливість. 

Трансформація економічної системи України ставить за мету формування 
соціально орієнтованої ринкової економіки. Досягти цієї мети неможливо без 
активної участі держави. 

Мета навчальної дисципліни «Державне управління в економічній сфері» 
– дати студентам знання про сутність, засоби, сфери, об’єкти і механізми 
державного управління в економічній сфері. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес досягнення 
національних цілей та інтересів шляхом діяльності суб’єктів публічної сфери, у 
тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого 
самоврядування. 

Особливого значення набуває з’ясування ролі інструментів регулювання, а 
саме прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової 
трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого 
впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-економічних 
відносин. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на знаннях з 
професійно-орієнтованих дисциплін «Соціологія», «Основи економічної теорії», 
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Менеджмент», «Стратегічний 
менеджмент», «Організаційна поведінка», «Правознавство», «Державне та 
регіональне управління», «Адміністративний менеджмент», «Управління 
персоналом». 

Засоби контролю знань студентів з дисципліни: 
- поточний контроль студентів здійснюється з метою перевірки 

засвоєння ними основних положень лекційного матеріалу. Він здійснюється на 
семінарських заняттях, шляхом опитування (письмового та усного), тестування, 
прослуховуванням доповідей та рефератів студентів, оцінки якості відповідей на 
контрольні питання, індивідуальні та творчі завдання; 

- підсумковий (модульний) контроль – здійснюється за рахунок аналізу 
результатів за темами навчальної дисципліни. Підсумкова оцінка розраховується 
як сумарний бал успішності кожного студента за заліковими модулями навчальної 
дисципліни та під час проведення заліку за означеним у навчальній програмі 
переліком питань; 

- підсумково-модульний контроль дисципліни здійснюється з 
урахуванням середньозваженого усіх оцінок за залікові модулі. Підсумково-
модульна оцінка може перескладатися з метою її підвищення в період проведення 
тижнів академічного контролю за означеними у навчальній програмі переліком 
питань. 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
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з дисципліни  
«Державне управління в економічній сфері» 

 
Самостійна робота студентів є основною формою оволодіння знаннями у 

вільний від аудиторних занять час. 
До самостійної роботи належать такі види робіт, які студенти виконують під 

час підготовки до всіх аудиторних занять, у процесі підготовки індивідуальних 
завдань, навчально-пошукової або науково-дослідної діяльності. Це не залежить 
від того, здійснюється робота за умов консультування викладачем, або без його 
участі; поза розкладом, або за розкладом, що регламентує самостійну підготовку. 

З дисципліни «Державне управління в економічній сфері» рекомендуються 
такі види самостійної роботи: 

- самостійне вивчення й поглиблене опрацювання певних тем дисципліни та 
окремих питань; 

- вивчення матеріалу лекцій за конспектами, підручниками і спеціальною 
літературою; 

- підготовка до семінарських занять за допомогою статей з наукових 
періодичних журналів та авторефератів дисертацій; 

- виконання індивідуальних завдань; 
- виконання творчих завдань; 
- підготовка до контрольних робіт та модульного тестування; 
- написання рефератів; 
- підготовка доповідей на студентські наукові конференції. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ДИСЦИПЛІНИ 
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ» 

№ 
пор. 

Назва змістового модуля і теми 

1 Державне регулювання економіки, як функція держави 
2 Стратегія соціально-економічного розвитку країни 
3 Фінансова політика 
4 Структурна та інвестиційна політика 

5 Науково-технічна та інноваційна політика 
6 Державне регулювання підприємництва 
7 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
8 Державне регулювання цін та інфляції 
9 Регіональна економічна політика 

10 Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання 
11 Державне регулювання природоохоронної діяльності 

Разом годин: 90 
ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ 

з дисципліни  
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«Державне управління в економічній сфері» 
 

Тема 1. Державне регулювання економіки, як функція держави 
 

Теми доповідей 
1. У чому виявляється необхідність державного регулювання економіки? 
2. Які функції виконує держава в сучасній ринкові економіці? 
3. Яка економіка «переможе» в майбутньому: ринкова чи змішана? 
4. Які інструменти та методи ДРЕ є найбільш досконалими? 

 
Теми рефератів 

1. Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання 
економіки. 

2. Функції держави в сучасній ринковій економіці. 
3. Сутність державного регулювання економіки. 
4. Методи державного регулювання економіки. 

Література [6; 8; 9] 
 
 

Тема 2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни 
 

Теми доповідей 
1. Які існують органи державного регулювання в Україні? 
2. Скільки гілок влади діє в нашій державі? 
3. Які функції міністерств, відомств, державних комітетів? 
4. Які функції та повноваження Президента, Верховної Ради і Кабінету 

міністрів України? 
 

Теми рефератів 
1. Система органів державного регулювання економіки. 
2. Президент України та його повноваження. 
3. Верховна Рада України та її повноваження. 
4. Кабінет Міністрів України та його функції. 
5. Міністерства, відомства та інші центральні органи виконавчої влади. 

Література [8; 9; 11–16] 
 
 

Тема 3. Фінансова політика 
 

Теми доповідей 
1. Яка сучасна стратегія і тактика грошово-кредитної та валютної політики 

України? 
2. У чому суть і цілі зовнішньоекономічної політики України? 
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3. Що перешкоджає вступу України до Всесвітньої торговельної 
організації? 

4. Які є основні види зовнішньоекономічної діяльності? 
 

Теми рефератів 
1. Місцеві державні адміністрації. 
2. Правове регулювання економіки. 
3. Адміністративні методи державного регулювання економіки. 
4. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання 

економіки. 
Література [7; 8] 

 
 

Тема 4. Структурна та інвестиційна політика 
 

Теми доповідей 
1. Які бувають форми здійснення інвестицій? 
2. Які існують стимули для іноземного інвестування в країні? 
3. Що представляє собою структура економіки України? 
4. Який існує зв’язок між інвестиційною та структурною політикою? 

 
Теми рефератів 

1. Прогнозування економічного розвитку у системі державного 
регулювання економіки. 

2. Місце соціально-економічних прогнозів в системі державного 
регулювання економіки. 

3. Функції економічного й соціального прогнозування. 
4. Система та класифікація методів прогнозування. 

Література [8; 12] 
 
 

Тема 5. Науково-технічна та інноваційна політика 
 

Теми доповідей 
1. Що треба зробити для пожвавлення інвестиційної активності в Україні? 
2. Що є основою державної інвестиційної політики? 
3. З якими гарантіями безпосередньо пов’язане підвищення інвестиційної 

активності в країні? 
4. У чому суть підприємницького середовища в Україні? 

 
Теми рефератів 

1. Макроекономічне планування в системі державного регулювання 
економіки. 

2. Повноваження місцевих рад у сфері фінансів. 
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3. Місце макроекономічного планування в системі державного 
регулювання економіки. 

4. Організація розроблення та реалізація індикативних планів. 
Література [2; 8] 

 
 

Тема 6. Державне регулювання підприємництва 
 

Теми доповідей 
1. Які позитивні та негативні наслідки приватизації державного майна в 

Україні? 
2. Які існують напрями і методи демонополізації української економіки? 
3. Які існують проблеми запровадження механізму банкрутства 

підприємств Україні? 
4. Що входить до складу інфраструктури ринку? 
5. У чому суть НТП як фактора виробничої функції? 

 
Теми рефератів 

1. Методи макроекономічного планування. 
2. Фінансово-кредитне регулювання економіки. 
3. Податкове регулювання. 
4. Державні замовлення як засіб задоволення державних потреб. 
5. Грошово-кредитне регулювання. 

Література [4; 8; 9] 
 
 
Тема 7. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

 
Теми доповідей 

1. Які існують напрями науково-технічної політики в Україні? 
2. Що заважає Україні стати провідною науково-технічною країною? 
3. Що належить до методів прямого регулювання? 
4. За якими ознаками здійснюється класифікація інновацій? 
5. Що належить до народногосподарських міжгалузевих комплексів 

промислового виробництва. 
 

Теми рефератів 
1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Основи зовнішньоекономічної політики. 
3. Регулювання торговельної діяльності. 
4. Регулювання іноземного інвестування. 

Література [5; 17] 
 

Тема 8. Державне регулювання цін та інфляції 
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Теми доповідей 

1. У чому полягає сутність аграрної політики держави? 
2. Що таке міжгалузевий народногосподарський комплекс? 
3. Залежно від типу галузей і форм власності як буде здійснюватись 

державне регулювання промислового виробництва? 
4. Яка мета державного регулювання функціонування та розвитку 

агропромислового комплексу? 
 

Теми рефератів 
1. Роль держави у залученні іноземних кредитів. 
2. Державне регулювання структурних зрушень та інвестиційної діяльності. 
3. Структура та структурні зрушення в розвитку економіки. 
4. Державне регулювання структурних зрушень в економіці. 

Література [5; 17] 
 
 

Тема 9. Регіональна економічна політика 
 

Теми доповідей 
1. Для оцінки рівня життя населення використовується система показників. 

На які групи їх можна класифікувати? 
2. Що є інформаційною основою державного регулювання зайнятості 

населення? 
3. Які основні функції регулювання ринку праці в Україні? 
4. Які показники соціальних гарантій населенню використовують для 

прогнозування рівня життя населення та державного його регулювання? 
5. Які функції і обов’язки виконує Державна служба зайнятості? 
6. Регіональна економічна політика, її сутність і завдання. 

 
Теми рефератів 

1. Підприємство як об’єкт державного регулювання у процесі 
роздержавлення і приватизації. 

2. Роль держави у процесі становлення підприємницького середовища в 
Україні. 

3. Механізм державного регулювання підприємництва. 
4. Науково-технічний прогрес та економічне зростання. 
5. Необхідність і сутність науково-технічної політики. 
6. Форми та методи реалізації науково-технічної політики. 

Література [4; 10] 
 

 
 

Тема 10. Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання 
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Теми доповідей 

1. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави. 
2. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 
3. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку 

регіону. 
4. Які існують основні проблеми екологічного стану України? 

 
Теми рефератів 

1. Характеристика державного регулювання промислового виробництва. 
2. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу. 
3. Сутність, мета, основні завдання та показники соціальної політики. 
4. Реальні доходи населення та їх регулювання. 
5. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг. 

Література [4; 10] 
 
 

Тема 11. Державне регулювання природоохоронної діяльності 
 

Теми доповідей 
1. Які бувають екологічні обмеження у свободі економічної діяльності? 
2. Яка проводиться екологічна політика в контексті державної політики 

України? 
3. За рахунок чого здійснюється фінансування заходів з охорони 

навколишнього природного середовища? 
4. Який найважливіший інструмент охорони навколишнього середовища? 

 
Теми рефератів 

1. Регулювання ринку праці та зайнятості населення. 
2. Державне регулювання природоохоронної діяльності. 
3. Методи бюджетного регулювання доходів місцевого самоврядування. 
4. Пріоритети внутрішньої політики сучасної української держави. 
5. Формування правової та соціальної держави в Україні. 

Література [4; 10] 
 

 
Методичні вказівки до написання рефератів  

з дисципліни «Державне управління в економічній сфері» 
 
Обираючи тему реферату, студент на власний розсуд опрацьовує одну або 

три із запропонованих у переліку тем (з різних навчальних модулів). Варто 
обирати так, щоб вона викликала інтерес або була пов’язана з практичною 
діяльністю студента, а також сприяла максимальному застосуванню знань та 
набуттю практичного досвіду. Одна тема обирається в разі великого обсягу 
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знайденого матеріалу, три теми – в разі невеликих обсягів матеріалів на кожну 
окрему тему. 

При підготовці реферату студент має ознайомитися з навчальними 
посібниками, переліченими в списку літератури, а також самостійно зайнятися 
пошуком літератури з відповідного питання. Необхідно знайти глави чи розділи, 
які містять матеріал щодо конкретного питання та ретельно вивчити (прочитати, 
зрозуміти, законспектувати) його.  

У рефераті потрібно концентровано викласти основний зміст відповідей на 
поставлені питання. По кожному питанню необхідно зробити стислий висновок. 
Відповіді на питання повинні бути досить повними, самостійними, відображати 
рівень загальної культури та спеціальних знань студентів. 

Обсяг реферату – 15-20 сторінок друкованого тексту. На початку роботи 
потрібно вказати тему реферату, викласти зміст реферату, який відбиватиме 
структуру роботи (чіткий порядок побудови тексту, зв’язок між окремими 
частинами). Структура реферату має складатися з: титульного листа (назва 
навчального закладу, інститут; кафедра, дисципліна, з якої виконується реферат; 
тема; прізвище, ім’я та по-батькові студента, який виконав реферат; прізвище, ім’я 
та по-батькові викладача, який має перевірити реферат; місто та рік виконання 
роботи); плану роботи; вступу (де викладена актуальність та основні положення 
обраної теми, об’єкт та предмет аналізу); основної частини (основний зміст 
розглянутих питань); висновків; списку використаної літератури (потрібно 
вказати навчальні посібники та додаткову літературу, що використані при 
написанні).  

Особливу увагу слід приділити оформленню реферату. Він має бути 
виконаний охайно, ретельно. Кожне питання має підпитання, закінчується 
коротеньким висновком. Кожен розділ роботи починається з нової сторінки. Усі 
сторінки мають бути пронумеровані (крім першої – титульної) відповідно до 
плану роботи.  

 
 

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань 
 

Для активізації самостійної роботи студентів та здійснення поточного 
контролю знань пропонується виконання індивідуальних та творчих завдань. 
Теми індивідуальних та творчих завдань дають можливість активізувати 
комунікативні аспекти навчального процесу, надають студенту можливість 
розкрити свій творчий потенціал. 

 Індивідуальні та творчі  завдання можуть носити як теоретичний, так і 
практичний характер. Ці форми самостійної роботи студентів розглядаються, по-
перше, як метод популяризації соціального знання, по-друге, як можливість 
побачити позицію студента та спосіб її реалізації, по-третє, як метод активізації 
навчальної свідомості, подолання стереотипів та пошук нових форм вивчення 
соціальної дійсності. Підґрунтям для цього виступає сама форма завдання, яка 
поєднує індивідуальну позицію автора з необхідністю наукового її обґрунтування. 
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Крім інтелектуального напруження, яке сприяє активізації мислення студента, 
творче завдання дає можливість найбільш повно розкритися студенту, тому що 
він бачить необхідність свого втручання у проблему, що досліджується. 

Виконання індивідуальних та творчих завдань передбачає: вибір теми із 
переліку тем, запропонованих викладачем; відповідність викладеного матеріалу 
назві завдання; певний ступінь самостійності та творчості студента в осмисленості 
і викладенні теми завдання; логічність викладеного матеріалу.  

Виконання індивідуальних та творчих завдань формує у студента:  
- навички формулювання і аргументування власної точки зору;  
- вміння аналізувати складні суспільні проблеми; 
- вміння самостійно здобувати необхідну інформацію; 
- навички критичного аналізу соціальної реальності та застосування набутих 

теоретичних знань для їх практичного вирішення. 
Сутність індивідуальних завдань з дисципліни «Ведення професійних 

документів» полягає в організації активного пошуку адекватних прийомів 
розв’язання проблемних соціальних ситуацій (ситуаційних завдань), 
запропонованих викладачем або самостійно сформульованих студентом. 
Алгоритм організації виконання індивідуальних завдань включає поетапне 
спрямування аналітичної діяльності студента на аналіз представленого матеріалу, 
постановку проблеми и завдань з підвищення якості емпіричних досліджень та 
контролю викладача за дослідницьким процесом, внаслідок чого визначається 
динаміка переростання у студентів навичок навчальної роботи в уміння наукового 
пізнання. З дисципліни передбачені такі форми індивідуальних завдань: 

- розв’язання ситуаційних завдань; 
- виконання творчих завдань; 
- індивідуальне науково-дослідне завдання.  

Залежно від індивідуальних пізнавальних можливостей студентів 
викладач, по-перше, диференціює рівень складності індивідуальних завдань (чи 
буде матеріал вивчатися студентом самостійно або під керівництвом викладача, а 
саме якщо студент спроможний без зайвих зусиль та затрат часу глибоко 
дослідити проблему самостійно, викладач може виконувати лише консультаційну 
або  контролюючу функцію, у протилежному випадку – викладач здійснює 
систематичне «супроводження» виконання індивідуального завдання); по-друге, 
визначити рівень співвідношення вияву студентами репродуктивних та 
продуктивних навичок та вмінь під час виконання індивідуального завдання; по-
третє, використовувати, у разі необхідності, засоби стимулювання дослідницької 
активності студентів (результати роботи можуть бути використані для наукової 
публікації, виступу на конференції, практично реалізовані під час виробничої або 
дипломної практик тощо); по-четверте, використовуючи диференційний підхід 
визначити «контрольні точки», методи контролю та самоконтролю виконання 
студентами індивідуального завдання; по-п’яте, продумати альтернативні 
варіанти виконання студентом індивідуального завдання на випадок відхилення 
реального навчального процесу від запланованого. 
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У межах визначеної тематики студент обирає один варіант. У вступі до 
роботи викладається обґрунтування обрання саме цих тем варіанта. Кожну тему 
опрацьовує і викладає в обсязі 1–2 сторінок електронного/друкованого тексту  
(2–3 сторінки – письмового). Кожна тема викладається з нової сторінки. У 
висновках викладаються підсумкові міркування з опрацьованого матеріалу. 

Використовуючи програмне забезпечення MS PowerPoint, студент у 
довільній формі презентації викладає основні положення обраних тем.  

 
 

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
 

1. Предмет і метод державного регулювання економіки. 
2. Основні типи економічних систем та механізми їх регулювання. 
3. Функції, цілі, суб’єкти та об’єкти державного регулювання економіки. 
4. Економічна політика держави. 
5. Елементи державного регулювання економіки в міжнародному 

співтоваристві. 
6. Основи макроекономічного прогнозування. 
7. Наукові основи макроекономічного планування. 
8. Основні форми державного планування. 
9. Стратегічне планування та програмування соціально-економічного 

розвитку. 
10. Сутність державного регулювання економіки. 
11. Назвіть моделі державного регулювання економіки існуючі в світі. 
12. Що виступає об’єктами державного регулювання економіки? 
13. Назвіть основні функції державного регулювання економіки. 
14. Схарактеризуйте основні цілі державного регулювання економіки. 
15. Основи макроекономічного прогнозування. 
16. Наукові основи макроекономічного планування. 
17. Основні форми державного планування. 
18. Стратегічне планування та програмування соціально-економічного 

розвитку. 
19. Сутність макроекономічного планування. 
20. Фінансово-бюджетне регулювання. 
21. Кредитно-грошова політика держави. 
22. Моделі регулювання ринку цінних паперів. 
23. Поняття структури економіки. Види структури. 
24. Світовий досвід структурної перебудови економіки. 
25. Структура МГБ. 
26. Значення МГБ для структурної перебудови економіки. 



 13 

27. Напрями державного регулювання інвестиційної діяльності. 
28. Науково-технічна та інноваційна політика. 
29. Вплив держави на науково-технічний розвиток. 
30. Державна науково-технічна політика. 
31. Державна інноваційна політика. 
32. Механізми макроекономічного стимулювання, фінансування та 

регулювання інноваційної діяльності. 
33. Світовий досвід науково-технічного розвитку держави. 
34. Науковий та інноваційний потенціали держави. 
35. Моделі розвитку наукової та інноваційної держави. 
36. Виробнича діяльність як сфера державного регулювання. 
37. Підприємництво як об’єкт державного регулювання. 
38. Інституційні перетворення як передумова становлення та розвитку 

підприємництва в Україні. 
39. Державне підприємництво та управління державними підприємствами. 
40. Основні положення державної регуляторної політики. 
41. Основні напрями інституційних перетворень в Україні. 
42. Засоби антимонопольного регулювання. 
43. Функції державного сектора економіки. 
44. Форми державних підприємств. 
45. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). 
46. Сутність, цілі та принципи зовнішньоекономічної політики України. 
47. Особливості державного регулювання ЗЕД в високорозвинених країнах. 
48. Органи державного регулювання ЗЕД. 
49. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на ЗЕД. 
50. Платіжний баланс як основний засіб регулювання ЗЕД. 
51. Основні завдання зовнішньоекономічної політики держави. 
52. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної політики. 
53. Платіжний баланс держави як основний інструмент регулювання ЗЕД. 
54. Структура платіжного балансу країни. 
55. Державне регулювання цін та інфляції. 
56. Сутність, цілі й засоби реалізації державної промислової політики. 
57. Державне регулювання відносин в агропромисловому комплексі 

України. 
58. Вплив держави на розвиток сфери товарного обігу. 
59. Державне регулювання туристичної сфери. 
60. Основні цілі промислової політики. 
61. Назвіть основні МГНГК України. 
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62. Методи впливу держави на вирішення основних проблем аграрного 
сектору України. 

63. Що таке торговельна політика держави? 
64. Принципи і цілі регіональної політики України. 
65. Основні форми і методи державного розвитку регіонів. 
66. Державні регіональні прогнози і прогнози. 
67. Цілі державної регіональної політики. 
68. Що включає механізм державного розвитку регіонів? 
69. Що передбачає розробка комплексних програм розвитку регіонів? 
70. Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання. 
71. Соціальна політика держави: цілі, принципи, пріоритети. 
72. Принципи розрахунку системи соціальних норм і нормативів. 
73. Державне регулювання ринку праці, доходів та споживання населення. 
74. Державне регулювання рівня та якості життя. 
75. Основні параметри державного планування соціальної інфраструктури. 
76. Принципи соціальної політики держави. 
77. Світовий досвід регулювання соціального розвитку держави. 
78. Суб’єкти і об’єкти державного регулювання ринку праці. 
79. Основні елементи системи соціального захисту. 
80. Структура соціального комплексу країни. 
81. Природне середовище як об’єкт державного регулювання. 
82. Національний та регіональні рівні державного регулювання 

природоохоронної діяльності. 
83. Місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю. 
84. Сучасні підходи до визначення інструментів державного регулювання 

економіки. 
85. Сутнісні характеристики державного регулювання економіки. 
86. Юридичне забезпечення цілей державного регулювання економіки. 
87. Антимонопольна діяльність. Забезпечення цивілізованих засад 

конкуренції. 
88. Впровадження системної методології програмного та проектного 

управління стратегічним розвитком територій в Україні. 
89. Методи бюджетного регулювання доходів місцевого самоврядування. 
90. Формування правової та соціальної держави в Україні. 

 
 
 

ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
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Контроль успішності студента включає наступні види: поточний, 
модульний за окремий змістовий модуль, підсумковий модульний за всю 
навчальну дисципліну, семестровий (академічний): 

- поточний контроль здійснюється з метою перевірки засвоєння 
студентами основних положень лекційного матеріалу і матеріалу, опрацьованого 
ними під час самостійної роботи; передбачає оцінювання успішності студентів під 
час аудиторних (семінарських, індивідуальних) занять та виконання ними 
окремих індивідуальних, контрольних завдань (написання рефератів, тематичних 
або інформаційно-наукових повідомлень тощо). При поточному контролі 
оцінюється: рівень оволодіння навчальним матеріалом, набутих знань, навичок і 
вмінь, активність і сумлінність роботи студентів на семінарських заняттях, 
результати виконання ними індивідуальних завдань, якість і повнота 
підготовлених студентами рефератів або тематичних повідомлень. 

Основними видами (засобами) поточного контролю є: 
 експрес-опитування (або «фронтальне» опитування), яке здійснюється 

на початку кожного семінарського заняття протягом 5–7 хвилин. Студенти 
письмово відповідають на поставлене викладачем питання, яке формулюється у 
вигляді суттєвої проблеми конкретного змістового модуля. Оцінка за експрес-
опитування враховується при виставленні загальної оцінки роботи студента на 
семінарському занятті; 

 опитування студентів з основних питань семінарського заняття; 
 оцінювання підготовлених студентами на семінарське заняття рефератів, 

тематичних повідомлень тощо; 
 перевірка у позанавчальний час або під час спланованих індивідуальних 

занять відпрацьованих студентом матеріалів за пропущені ним аудиторні заняття 
(лекцію чи семінарське заняття); 

 перевірка відпрацьованих навчальних матеріалів студентами, які 
займаються за індивідуальним планом навчання; 

 модульний контроль за окремий змістовий модуль – оцінювання в 
балах рівня опрацювання студентом теоретичного і практичного матеріалу в 
межах окремого змістового модуля навчальної дисципліни, успішності виконання 
ним фонду індивідуальних завдань.  

При модульному контролі оцінюється в балах рівень теоретичної (знань) та 
практичної (навичок і вмінь) підготовки студента за всі змістові модулі, що 
складають окремий заліковий модуль.  

Форма проведення модульного контролю – письмова (під час останнього 
семінарського заняття в межах конкретного залікового модуля);  

 підсумковий модульний контроль – це накопичена студентом за всі 
залікові модулі та науково-дослідницьку роботу сума балів за бально-
рейтинговою шкалою, яка переводиться в оцінку за національною шкалою.  

Отримана студентом оцінка за національною шкалою може перескладатися 
з метою її підвищення за бажанням самого студента в період проведення тижня 
семестрового (академічного) контролю; 
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семестровий (академічний) контроль передбачає проведення заліку за 
дисципліною, під час якого студенту виставляється остаточна оцінка за навчальну 
дисципліну, яка визначається як середньозважена за результатами підсумкового 
модульного контролю та результату перескладання оцінки за навчальну 
дисципліну. Залік проводиться за класичною формою – усно, за переліком питань 
до підсумкового контролю. 

З дисципліни передбачені такі критерії оцінки самостійної роботи студента: 
- самостійне вивчення й поглиблене певних змістових модулів дисципліни 

та окремих питань – до 5 балів; 
- вивчення матеріалу лекцій за конспектами, підручниками і спеціальною 

літературою – до 3 балів; 
- підготовка реферату – до 10 балів; 
- виконання індивідуальних, творчих завдань – до 10 балів; 
- розв’язання ситуаційних завдань – до 5 балів; 
- підготовка доповідей на студентських наукових конференціях – до 20 

балів. 
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