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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Правове регулювання економіки та ВЕЗ 
Викладач (-і)  
Контактний телефон викладача  
E-mail викладача  
Формат дисципліни Очна, заочна 
Обсяг дисципліни 90 годин, 3 кредити ЄКТС 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Згідно розкладу 
2. Анотація до навчальної дисципліни 

У процесі вивчення навчальної дисципліни студент має опанувати відповідну 
сукупність знань,  вмінь  та  навичок,  які  повинні  сприяти  загально-професійній  підготовці  
майбутніх спеціалістів  і  забезпечити  належне  виконання  ними  покладених  завдань  у  
сфері державного регулювання економіки та економічної політики. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Формування  у  студентів сучасного мислення та спеціальних знань  у галузі 

методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки, а також 
набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації 
повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Спеціальні компетентності 
СК 9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового 
господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками. 
СК 15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних 
відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

5. Програмні результати навчання 
РН 1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність 
навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.  
РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших 
бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) 
на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них. 
РН 6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної 
праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей 
сьогодення в умовах обмеженості часу.  
РН 12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх 
складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування. 
РН 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та світового 
господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.  
РН 17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і 
застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх вирішення на міжнародному 
рівні, відстоюючи національні інтереси України. 
РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, 
довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних 
відносин. 
РН 20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти міжнародних 
економічних відносин. 
РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних економіних 
відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 
РН 23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки професійної 
компетентності на високому рівні.  

6. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  
Лекції 12 



семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 

3 
 

292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Другий Вибірковий 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція Заняття самостійна 
робота 

Тема 1. Об’єктивна необхідність і теоретичні 
засади правового регулювання. 

2 2 10 

Тема 2. Правові,  адміністративні  та  
економічні  методи   управління  та 
регулювання економіки. 

2 2 10 

Тема 3. Форми і методи роздержавлення і 
приватизації у складі економічної політики. 

2 4 10 

Тема 4. Прогнозування  соціально-
економічного  розвитку  у  системі  правового 
регулювання економіки 

2 4 10 

Тема 5. Особливості правового регулювання 
за галузями господарської діяльності . 

2 4 10 

Тема 6. Вільні економічні зони. 2 2 10 
7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/залікова 
робота 50 балів /50 балів. 
 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 
виконати зазначене завдання (див. 
календарний план). Завдання має бути 
виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність 
запропонованого вами підходу. Завдання 
повинно бути присутнє на семінарі із 
відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів.  
Термін виконання завдання обмежується 
терміном розгляду теми на практичному 
занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів   
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Залікова робота 
8. Політика курсу 

Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 
до написання залікової роботи.  



Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи.  
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