
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   перший (бакалаврат) 

Спеціальності       281 Публічне управління та адміністрування  

Галузь знань        28 Публічне управління та адміністрування   

Назва освітньої компоненти   Оцінка наслідків регуляторних актів держави                                                                                                          
(назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)     основна                                                                                                                                                                           

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

4 120 20 20 - - 80 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

ПП 2, ПП 3, ПП 7 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

ПП1 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1.Основні положення регуляторної політики та структурної схеми 

регуляторної діяльності. 

2.Вимог до структури та змісту аналізу регуляторного впливу до 

проекту регуляторного акта. 

1.Опрацювувати матеріали проектів регуляторних актів, інших 

матеріалів, які виносяться на розгляд засідань урядових комітетів та 

Кабінету Міністрів України. 

2. Співпрацювати з питань проведення державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності з відповідними міжнародними 

організаціями в межах компетенції Відділу. 

3.Готувати повідомлення органам виконавчої влади, їх посадовим 
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особам, уповноваженим на прийняття або схвалення регуляторних 

актів, про виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт 

не може бути прийнято або схвалено, а також відповідним органам 

юстиції, якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній 

реєстрації в органах юстиції. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Основи економіки та фінансів, юридичної техніки та ділового 

спілкування. 

2. Основні положення регуляторної політики та структурної схеми 

регуляторної діяльності. 

3.Вимоги до структури та змісту аналізу регуляторного впливу до 

проекту регуляторного акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Провидити в установленому порядку економічного аналізу проектів 

регуляторних актів, що подаються для погодження, та відповідних 

аналізів регуляторного впливу та підготовка проектів рішень про 

погодження цих актів або про відмову в їх погодженні. 

2. Проведити економічну експертизу проектів законів України, інших 

нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та 

адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими 

органами державної влади та суб'єктами господарювання, підготовка 

розробникам таких проектів пропозиції щодо їх удосконалення 

відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності. 

 

 

 

 

 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. ПРН 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 

2. ПРН 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 

3. ПРН 14. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов. 

4. ПРН 17.  Володіти інструментарієм та методологією проведення iнформацiйного аналiзу та ефективно їх використовувати в 

професійній діяльності 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 .  РЕГУЛЯТОРНИЙ ВПЛИВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 Лекція 1 
Тема: Державна 

регуляторна політика: 

1. Дефініції ДРП. 

2. Завдання ДРП. 

1.Використовувати 

дефініції ДРВ. 

http://www.dut.

edu.ua/ua/1731-

innovaciyna-
programa-

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1345 
 

http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
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історія виникнення, 

основні поняття та 

завдання. 

 

 

 

3. Принципи ДРП. 

4.Історію формування та 

розвитку ДРП: вітчизняний 

та зарубіжний досвід. 

 

  

2.Формулювати принципи 

ДРП. 

3.Визначати завдання ДРВ. 

4.Аналізувати історію 

формування та розвитку 

ДРВ.  

bakalavratu-

naukovo-

navchalni-

novacii 
 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1157 

 
 

http://kam-

pod.gov.ua/files/Eko
nomika/regulyatorka

/informaciyni-

materialy/Posibnyk-
ARV20073.pdf 

 

Лекція 2 

Тема: Правові основи 

державної регуляторної 

політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закон про державну 

регуляторну політику. 

2.Господарський кодекс 

України. 

3. М-тест. 

4.Господарські та 

адміністративні відносини. 

5. Регуляторні акти владно-

організаційного характеру. 

 

 

 

 

 

 

1.Аналізувати Закон про 

державну регуляторну 

політику. 

2.Аналізувати 

господарський кодекс 

України. 

3. Проводити М-тест при 

розробці регуляторного 

акту. 

4. Налагоджувати 

господарські відносини 

між регуляторними 

органами та суб'єктами 

господарювання; 

5.Налагоджувати 

адміністративні відносини 

між іншим органом 

державної влади та 

суб'єктами 

господарювання. 

 

http://www.dut.edu.
ua/ru/lib/21/category

/734/view/1157 

 
http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1345 
 

http://kam-

pod.gov.ua/files/Eko
nomika/regulyatorka

/informaciyni-

materialy/Posibnyk-
ARV20073.pdf 

 

http://dspace.mnau.e
du.ua/jspui/bitstream

/123456789/2141/1/

Derzhavne_rehulyuv
annya_ekonomiky_

Kotykova.pdf 

 

    Лекція 3 

Тема: Оцінка бажаних і 

небажаних результатів 

регуляторних актів  

запропонованого 

регулювання. 

 

 

 

1.Оцінювання бажаних 

результатів  регуляторних 

актів  запропонованого 

регулювання. 

2.Проблеми виникнення 

небажаних результатів  

регуляторних актів  

запропонованого 

1. Оцінювати бажані 

результати регуляторних 

актів  запропонованого 

регулювання. 

2. Визначати проблеми  

виникнення небажаних 

результатів  регуляторних 

актів  запропонованого 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category
/734/view/1157 

 

http://www.dut.edu.
ua/ru/lib/21/category

/734/view/1345 

 
http://kam-

pod.gov.ua/files/Eko

nomika/regulyatorka
/informaciyni-

http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ua/1731-innovaciyna-programa-bakalavratu-naukovo-navchalni-novacii
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2141/1/Derzhavne_rehulyuvannya_ekonomiky_Kotykova.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2141/1/Derzhavne_rehulyuvannya_ekonomiky_Kotykova.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2141/1/Derzhavne_rehulyuvannya_ekonomiky_Kotykova.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2141/1/Derzhavne_rehulyuvannya_ekonomiky_Kotykova.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2141/1/Derzhavne_rehulyuvannya_ekonomiky_Kotykova.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2141/1/Derzhavne_rehulyuvannya_ekonomiky_Kotykova.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
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регулювання. 

3.Засоби боротьби з 

шахрайством. 

4. Бюджетні, соціальні, 

економічні та екологічні 

витрати та вигоди. 

 

регулювання. 

3.Користуватися засобами 

боротьби з шахрайством. 

4. Аналізувати бюджетні, 

соціальні, економічні та 

екологічні витрати та 

вигоди. 

materialy/Posibnyk-

ARV20073.pdf 

 

    Лекція 4 

Тема: Міжнародний та 

вітчизняний досвід 

аналізу регуляторного 

впливу держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Досвід США у 

впровадженні регуляторного 

впливу.  

2.Досвід ЄС у впровадженні 

регуляторного впливу.  

3. Аналітичні інструменти 

регуляторного впливу 

держави в ЄС. 

4.Українську практика 

аналізу регуляторного 

впливу. 

 

 

 

 

 

1.Використовувати досвід 

США у впровадженні 

регуляторного впливу на 

практиці. 

2. Використовувати досвід 

ЄС у впровадженні 

регуляторного впливу на 

практиці. 

3. Використовувати 

аналітичні інструменти 

регуляторного впливу 

держави в ЄС на практиці. 

4.Запроваджувати 

українську практику 

аналізу регуляторного 

впливу. 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1345 
 

http://kam-

pod.gov.ua/files/Eko
nomika/regulyatorka

/informaciyni-

materialy/novi-
mojlyvosti4.pdf   

 

http://www.lj.kherso
n.ua/2014/pravo01/p

art_1/47.pdf 

 

http://www.econom

y.nayka.com.ua/?op

=1&z=2957 
 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Державна 

регуляторна політика: 

історія виникнення, 

основні поняття та 

завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Цілі державної політики. 

2.Соціальні проблеми. 

Проблемні ситуації, що 

викликають занепокоєння у 

суспільстві та потребують 

реакції з боку органів 

державної влади.  

3.Проблеми з точки зору 

державної політики. 

4.Регуляторна політику 

держави.  

 

 

1.Встанавлювати ц ілі 

державної політики. 

2.Визначати соціальні 

проблеми. 

3.Визначати проблемні 

ситуації, що викликають 

занепокоєння у суспільстві 

та потребують реакції з 

боку органів державної 

влади.  

4.Визначати проблеми з 

точки зору державної 

політики. 

 

http://www.dut.edu.
ua/ru/lib/21/category

/734/view/1345 

 
http://kam-

pod.gov.ua/files/Eko

nomika/regulyatorka

/informaciyni-

materialy/Posibnyk-

ARV20073.pdf   
 

http://global-

national.in.ua/archiv
e/12-2016/40.pdf 

 

http://econtlaw.nlu.e
du.ua/wp-

content/uploads/201

6/03/2-178-188.pdf 
 

http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo01/part_1/47.pdf
http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo01/part_1/47.pdf
http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo01/part_1/47.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2957
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2957
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2957
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://global-national.in.ua/archive/12-2016/40.pdf
http://global-national.in.ua/archive/12-2016/40.pdf
http://global-national.in.ua/archive/12-2016/40.pdf
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/2-178-188.pdf
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/2-178-188.pdf
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/2-178-188.pdf
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/2-178-188.pdf
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5.Аналізувати регуляторну 

політику. 

 

Практичне 

заняття 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Правові основи 

державної регуляторної 

політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закон України про 

державну регуляторну 

політику.  

2.Регуляторний акт.  

3.Ознаки регуляторного 

акту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Аналізувати Закон 

України про державну 

регуляторну політику. 

2.Аналізувати 

регуляторний акт. 

3.Визначати ознаки 

регуляторного акту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category
/734/view/1345 

 

https://zakon.rada.go
v.ua/laws/show/116

0-15 

https://zakon.rada.go

v.ua/laws/show/116

0-15/stru 

 
http://www.drs.gov.

ua/regulatory-

policy-
category/normatyvn

o-pravovi-akty/ 

 
http://kam-

pod.gov.ua/files/Eko

nomika/regulyatorka
/informaciyni-

materialy/novi-

mojlyvosti4.pdf 
 

 

 

  Практичне      

заняття 3 

Тема: Оцінка бажаних і 

небажаних результатів 

регуляторних актів  

запропонованого 

регулювання. 

 

 

 

 

1.Оцінку наслідків бажаних і 

небажаних результатів 

регуляторних актів  

запропонованого 

регулювання. 

 2.Бюджетні, соціальні, 

економічні та екологічні 

витрати та вигоди. 

3. Небажані побічні ефекти.  

1.Оцінювати наслідки 

бажаних і небажаних 

результатів регуляторних 

актів  запропонованого 

регулювання. 

2.Аналізувати бюджетні, 

соціальні, економічні та 

екологічні витрати та 

вигоди. 

3.Виокремлювати небажані  

побічні ефекти. 

 

http://www.dut.edu.
ua/ru/lib/21/category

/734/view/1345 

 

http://kam-

pod.gov.ua/files/Eko

nomika/regulyatorka
/informaciyni-

materialy/Posibnyk-

ARV20073.pdf 
 

  Практичне  

   заняття 4 

Тема: Міжнародний та 

вітчизняний досвід 

1.Досвід Австралії. 

Принципи регулювання як 

1. Використовувати досвід 

Австралії з визначення 
 

http://kam-
pod.gov.ua/files/Eko

nomika/regulyatorka

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/stru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/stru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/stru
http://www.drs.gov.ua/regulatory-policy-category/normatyvno-pravovi-akty/
http://www.drs.gov.ua/regulatory-policy-category/normatyvno-pravovi-akty/
http://www.drs.gov.ua/regulatory-policy-category/normatyvno-pravovi-akty/
http://www.drs.gov.ua/regulatory-policy-category/normatyvno-pravovi-akty/
http://www.drs.gov.ua/regulatory-policy-category/normatyvno-pravovi-akty/
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
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аналізу регуляторного 

впливу держави. 

 

 

 

 

основа для оцінки впливу в 

Австралії. 

2. Австралійський досвід з 

визначення альтернатив. 

Українська практика аналізу 

регуляторного впливу.  

альтернатив  

регуляторного впливу 

держави на практиці. 

 

 

 

/informaciyni-

materialy/Posibnyk-

ARV20073.pdf 

 
http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/953 
 

Самостійна 

робота 

Тема 1 Державна 

регуляторна політика: 

історія виникнення, 

основні поняття та 

завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Головні завдання 

державної регуляторної 

політики.  

2.Інструменти (знаряддя) 

політики.   

3.Аналіз державної політики. 

4.Альтернативи-стратегії 

напряму дії влади, 

зорієнтована на вирішення 

певної суспільної проблеми 

чи сукупності проблем, яка 

ґрунтується на суспільних 

цінностях.  

4.Ефективність політики, 

методи вимірювання 

ефективності.  

 

1.Визначати головні 

завдання державної 

регуляторної політики.  

2.Використовувати 

інструменти (знаряддя) 

політики.   

3.Аналізувати державну 

політику. 

4.Визначати альтернативи-

стратегії напряму дії влади, 

зорієнтована на вирішення 

певної суспільної 

проблеми чи сукупності 

проблем, яка ґрунтується 

на суспільних цінностях.  

5.Використовувати методи 

вимірювання ефективності 

політики.  

 

http://www.dut.ed

u.ua/ru/lib/21/cate

gory/734/view/95

3 

 

http://www.dut.ed

u.ua/ru/lib/21/cate

gory/734/view/13

45 

 

http://kam-

pod.gov.ua/files/E

konomika/regulya

torka/informaciyn

i-

materialy/Posibny

k-ARV20073.pdf 

 

 

Самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Правові основи 

державної регуляторної 

політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Принципи, процедури і 

шаблони, що 

використовуються в процесі 

підготовки й прийняття 

державних рішень для 

покращення їх якості та 

ефективності.  

2.Правові засади методики 

відстеження  результативнос

ті  прийнятого 

регуляторного акту. 

1.Використовувати 

принципи, процедури і 

шаблони в процесі 

підготовки й прийняття 

державних рішень для 

покращення їх якості та 

ефективності.  

2.Використовувати правові 

засади методики 

відстеження  результативн

ості  прийнятого 

регуляторного акту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dut.edu.
ua/ru/lib/21/category

/734/view/1345 

 
http://kam-

pod.gov.ua/files/Eko

nomika/regulyatorka
/informaciyni-

materialy/Posibnyk-

ARV20073.pdf 
 

http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/953
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/953
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/953
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/953
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/953
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/953
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/953
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
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Самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Оцінка бажаних і 

небажаних результатів 

регуляторних актів  

запропонованого 

регулювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Розподільчі ефекти та 

розподільчий характер 

впливу запропонованого 

органом влади 

регуляторного акту.  

2.Оцінку ризиків небажаних 

результатів регуляторних 

актів  запропонованого 

регулювання. 

3.Фактори ризику та 

можливості щодо 

впровадження регулювання: 

можливі проблеми із 

втіленням, сприйняттям та 

виконанням, можливі 

упущення, протиріччя, 

нечіткість. 

 

 

1.Використовувати 

розподільчі ефекти та 

розподільчий характер 

впливу запропонованого 

органом влади 

регуляторного акту.  

2.Оцінити ризики 

небажаних результатів 

регуляторних актів  

запропонованого 

регулювання. 

3.Оцінити фактори ризику 

та можливості щодо 

впровадження 

регулювання: можливі 

проблеми із втіленням, 

сприйняттям та 

виконанням, можливі 

упущення, протиріччя, 

нечіткість. 

 

http://www.dut.ed

u.ua/ru/lib/21/cate

gory/734/view/13

45 

 

http://kam-

pod.gov.ua/files/E

konomika/regulya

torka/informaciyn

i-

materialy/Posibny

k-ARV20073.pdf 

 

 

Самостійна 

робота 

 

 

Тема 4. Міжнародний та 

вітчизняний досвід 

аналізу регуляторного 

впливу держави. 

1.Досвід Великобританії з 

проведення оцінки впливу, 

як приклад кращої практики. 

 

1. Використовувати досвід 

Великобританії з 

проведення оцінки 

регуляторного впливу на 

 

http://www.dut.

edu.ua/ru/lib/21/

category/734/vie

w/1345 

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
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практиці. 

 

 

http://kam-

pod.gov.ua/files/

Ekonomika/regu

lyatorka/informa

ciyni-

materialy/Posib

nyk-

ARV20073.pdf 

 

Розділ 2 ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ, ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИДИ РЕГУЛЯТОРНИХ ВПЛИВІВ ТА 

ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

 

Лекція 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Обґрунтування 

державного втручання та 

цілей такого втручання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

1.Етапи формування 

альтернативних сценаріїв 

досягнення цілей,  

3.Аналіз ризиків.  

4.Оцінка ставлення до 

альтернатив груп інтересів 

та можливості їх 

запровадження. 

5.Вплив на кожну 

альтернативу можливих 

непередбачених подій.  

 

 

1.Обґрунтовувати 

необхідність державного 

втручання.  

2.Визначати набір 

альтернатив. 

3.Врахувувати вплив на 

кожну альтернативу 

можливих непередбачених 

подій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category
/734/view/1345 

 

http://kam-
pod.gov.ua/files/Eko

nomika/regulyatorka
/informaciyni-

materialy/Posibnyk-

ARV20073.pdf 

 

https://pidruchniki.c

om/1195120138392/
ekonomika/vstup_ob

gruntuvannya_neob

hidnosti_derzhavnog
o_regulyuvannya_ek

onomiki 

 

 

Лекеція 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Інституційне 

забезпечення оцінки 

регуляторного впливу.  

 

 

 

 

 

 

1.Інституційне забезпечення 

державної регуляторної 

політики.  

2.Інституційно-організаційне 

забезпечення.  

3.Систему організацій 

(органів влади), які 

забезпечують формування та 

реалізацію державної 

1.Аналізувати інституційне 

забезпечення державної 

регуляторної політики.  

2.Аналізувати 

інституційно-організаційне 

забезпечення.  

3.Аналізувати систему 

організацій (органів 

влади), які забезпечують 

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category
/734/view/1345 

 

http://kam-
pod.gov.ua/files/Eko

nomika/regulyatorka

/informaciyni-
materialy/Posibnyk-

ARV20073.pdf 

 

http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
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регуляторної політики у 

сфері господарської 

діяльності. Інституційно-

правове забезпечення. 

4.Систему нормативно-

правових актів, які 

регулюють процес 

здійснення державної 

регуляторної політики у 

сфері господарської 

діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формування та реалізацію 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської діяльності. 

4.Аналізувати 

Інституційно-правове 

забезпечення.  

4.Аналізувати систему 

нормативно-правових 

актів, які регулюють 

процес здійснення 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 3 

 

 

Тема 7. Основні види 

регуляторних впливів та 

способи їхньої оцінки. 

 

1.Основні регуляторні 

впливи на навколишнє 

середовище. 

2.Основні регуляторні 

впливи на соціальну сферу. 

3.Основні регуляторні 

впливи на економіку.  

 

1.Використовувати 

регуляторні впливи на 

навколишнє середовище. 

2.Вткористовувати  

регуляторні впливи на 

соціальну сферу. 

3.Використовувати  

регуляторні впливи на 

економіку.  

 

http://www.dut.edu.

ua/ru/lib/21/category

/734/view/1345 
 

http://kam-

pod.gov.ua/files/Eko
nomika/regulyatorka

/informaciyni-

materialy/Posibnyk-

ARV20073.pdf 

 

 

Лекція 4 

 

 

 

 

 

Тема  8. Відстеження 

результативності 

регуляторних актів.   

 

 

 

1.Відстеження 

результативності: сутність, 

цілі та завдання.  

2.Види та періодичність 

відстеження 

результативності.  

1.Відстежувати 

результативності: сутність, 

цілі та завдання.  

2.Аналізувати види та 

періодичність відстеження 

результативності.  

 

http://www.dut.ed

u.ua/ru/lib/21/cate

gory/734/view/13

45 

 

http://kam-

pod.gov.ua/files/E

konomika/regulya

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
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3.Суб’єкти  відстеження 

результативності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

torka/informaciyn

i-

materialy/Posibny

k-ARV20073.pdf 

 

https://www.kmu.

gov.ua/npas/5274

638 

 

http://www.drs.go

v.ua/regulatory_p

olicy/roz-

yasnennya-

shhodo-

zastosuvannya-

strokiv-

provedennya-

zahodiv-z-

vidstezhennya-

rezultatyvnosti-

regulyatornyh-

aktiv/ 

 

 

Практичне 

заняття 1 

 

 

 

 

 

Тема 5. Обґрунтування 

державного втручання та 

цілей такого втручання. 

 

 

 

 

1.Аналіз вигод та витрат. 

2.Питання  провадження 

рішення.  

3.Обґрунтування доцільності 

втручання регуляторних 

органів на фінансових 

ринках. 

1.Аналізувати вигоди та 

витрати.  

2.Впроваджувати рішення.  

3.Обґрунтувувати 

доцільності втручання 

регуляторних органів на 

фінансових ринках. 

 

http://www.dut.ed

u.ua/ru/lib/21/cate

gory/734/view/13

45 

 

http://kam-

pod.gov.ua/files/E

konomika/regulya

torka/informaciyn

i-

materialy/Posibny

k-ARV20073.pdf 

 

https://pidruchniki

.com/1195120138

392/ekonomika/vs

tup_obgruntuvann

ya_neobhidnosti_

derzhavnogo_regu

lyuvannya_ekono

miki 

 

 

 Практичне Тема 6. Інституційне 1.Інституційно-кадрове 5.Аналізувати  http://kam-

http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
https://www.kmu.gov.ua/npas/5274638
https://www.kmu.gov.ua/npas/5274638
https://www.kmu.gov.ua/npas/5274638
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/roz-yasnennya-shhodo-zastosuvannya-strokiv-provedennya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultatyvnosti-regulyatornyh-aktiv/
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
https://pidruchniki.com/1195120138392/ekonomika/vstup_obgruntuvannya_neobhidnosti_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
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заняття 2 

 

 

 

 

 

забезпечення оцінки 

регуляторного впливу. 

 

 

 

 

забезпечення.  

2.Систему підготовки кадрів 

для забезпечення реалізації 

державної регуляторної 

політики. 

 

інституційно-кадрове 

забезпечення.  

2.Готувати кадри для 

забезпечення реалізації 

державної регуляторної 

політики. 

pod.gov.ua/files/Eko

nomika/regulyatorka

/informaciyni-

materialy/Posibnyk-
ARV20073.pdf 

 

http://visnyk.academ
y.gov.ua/wp-

content/uploads/201

3/11/2010-4-11.pdf 
 

 

Практичне 

заняття 3 

 

 

 

 

 

Тема 7. Основні види 

регуляторних впливів та 

способи їхньої оцінки. 

 

 

 

 

1.Аналіз регуляторного 

впливу від впровадження 

обмежувальних заходів на 

здійснення кредитування у 

валюті. 

 

 

1.Аналізувати 

регуляторний вплив від 

впровадження 

обмежувальних заходів на 

здійснення кредитування у 

валюті. 

 

 

http://www.dut.ed

u.ua/ru/lib/21/cate

gory/734/view/13

45 

 

http://kam-

pod.gov.ua/files/E

konomika/regulya

torka/informaciyn

i-

materialy/Posibny

k-ARV20073.pdf 

 

https://pidruchniki

.com/1152090438

395/ekonomika/kl

asifikatsiya_meto

div_derzhavnogo_

regulyuvannya 

 

 

 

Самостійна 

робота  

 

 

 

 

 

Тема 5. Обґрунтування 

державного втручання та 

цілей такого втручання. 

 

 

 

 

1.Види державного 

втручання. 

2.Причини державного 

втручання. 

3. Загальні вимоги щодо 

виправданості державного 

втручання.  

1.Аналізувати види та 

причини державного 

втручання. 

2.Узагальнювати вимоги 

щодо виправданості 

державного втручання.  

 

 

http://www.dut.ed

u.ua/ru/lib/21/cate

gory/734/view/13

45 

 

http://kam-

pod.gov.ua/files/E

konomika/regulya

torka/informaciyn

i-

materialy/Posibny

k-ARV20073.pdf 

 

 

Самостійна 

робота  

 

Тема 6. Інституційне 

забезпечення оцінки 

регуляторного впливу 

1. Інституційно-

організаційне забезпечення 

державної регуляторної 

1.Аналізувати 

інституційно-організаційне 

забезпечення державної 

 

http://www.dut.ed

u.ua/ru/lib/21/cate

gory/734/view/13

45 

http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-4-11.pdf
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-4-11.pdf
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-4-11.pdf
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-4-11.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
https://pidruchniki.com/1152090438395/ekonomika/klasifikatsiya_metodiv_derzhavnogo_regulyuvannya
https://pidruchniki.com/1152090438395/ekonomika/klasifikatsiya_metodiv_derzhavnogo_regulyuvannya
https://pidruchniki.com/1152090438395/ekonomika/klasifikatsiya_metodiv_derzhavnogo_regulyuvannya
https://pidruchniki.com/1152090438395/ekonomika/klasifikatsiya_metodiv_derzhavnogo_regulyuvannya
https://pidruchniki.com/1152090438395/ekonomika/klasifikatsiya_metodiv_derzhavnogo_regulyuvannya
https://pidruchniki.com/1152090438395/ekonomika/klasifikatsiya_metodiv_derzhavnogo_regulyuvannya
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
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політики в Україні. 

2.Стратегічні цілі та 

пріоритети місцевого 

розвитку. 

3. Планування діяльності з 

підготовки регуляторних 

актів органами місцевого 

самоврядування. 

4. Узгодження планів 

діяльності з підготовки 

регуляторних актів 

місцевими органами 

виконавчої влади. 

5. Внесення пропозицій про 

необхідність підготовки 

проектів регуляторних актів 

громадянами. 

6. Контроль за здійсненням 

державної регуляторної 

політики. 

регуляторної політики в 

Україні. 

2.Визначати стратегічні 

цілі та пріоритети 

місцевого розвитку. 

3. Планувати діяльність з 

підготовки регуляторних 

актів органами місцевого 

самоврядування. 

4. Узгоджувати плани 

діяльності з підготовки 

регуляторних актів 

місцевими органами 

виконавчої влади. 

5. Вносити пропозиції про 

необхідність підготовки 

проектів регуляторних 

актів громадянами. 

6. Контролювати 

здійснення державної 

регуляторної політики. 

 

http://kam-

pod.gov.ua/files/E

konomika/regulya

torka/informaciyn

i-

materialy/Posibny

k-ARV20073.pdf 

 

 

Самостійна 

робота  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Основні види 

регуляторних впливів та 

способи їхньої оцінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закон України «Про засади 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської діяльності». 

2.Аналіз регуляторного 

впливу. 

3. Планування діяльності з 

підготовки проектів 

регуляторних актів. 

4.Оприлюднення проектів 

регуляторних актів з метою 

одержання зауважень і 

пропозицій від фізичних та 

юридичних осіб, їх 

об’єднань. 

1.Аналізувати Закон 

України «Про засади 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської діяльності». 

2.Аналізувати 

регуляторний вплив. 

3. Планувати діяльність з 

підготовки проектів 

регуляторних актів. 

4.Оприлюднювати проекти 

регуляторних актів з метою 

одержання зауважень і 

пропозицій від фізичних та 

юридичних осіб, їх 

 

http://www.dut.ed

u.ua/ru/lib/21/cate

gory/734/view/11

57 

 

http://www.dut.ed

u.ua/ru/lib/21/cate

gory/734/view/13

45 

 

http://kam-

pod.gov.ua/files/E

konomika/regulya

torka/informaciyn

i-

materialy/Posibny

k-ARV20073.pdf 

 

http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1157
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
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5. Відкриті обговорення за 

участю представників 

громадськості питань, 

пов’язаних з регуляторною 

діяльністю. 

6.Відстеження 

результативності 

регуляторних актів. 

7. Оприлюднення інформації 

про здійснення регуляторної 

діяльності. 

 

об’єднань. 

5. Готувати відкриті 

обговорення за участю 

представників 

громадськості питань, 

пов’язаних з регуляторною 

діяльністю. 

6.Відстежувати 

результативності 

регуляторних актів. 

7. Оприлюднювати 

інформації про здійснення 

регуляторної діяльності. 

 

Самостійна 

робота  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Відстеження 

результативності 

регуляторних актів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Показники 

результативності 

регуляторного акта 

2.Заходи, спрямовані на 

оцінку стану впровадження 

регуляторного акта та 

досягнення цим актом цілей, 

задекларованих при його 

прийнятті. 

3. Базове відстеження 

результативності 

регуляторного акта. 

4.Повторне та періодичне 

відстеження 

результативності 

регуляторного акта. 

5.Підготовку та 

оприлюднення звіту про 

відстеження 

результативності. 

 

 

1.Аналізувати показники 

результативності 

регуляторного акта 

2.Намічати заходи, 

спрямовані на оцінку стану 

впровадження 

регуляторного акта та 

досягнення цим актом 

цілей, задекларованих при 

його прийнятті. 

3. Застосовувати базове 

відстеження 

результативності 

регуляторного акта. 

4. Застосовувати повторне 

та періодичне відстеження 

результативності 

регуляторного акта. 

5.Готувати та 

оприлюднювати звіт про 

відстеження 

результативності. 

 

http://www.dut.ed

u.ua/ru/lib/21/cate

gory/734/view/13

45 

http://kam-

pod.gov.ua/files/E

konomika/regulya

torka/informaciyn

i-

materialy/Posibny

k-ARV20073.pdf 

http://kam-

pod.gov.ua/files/E

konomika/regulya

torka/informaciyn

i-materialy/novi-

mojlyvosti4.pdf 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://www.dut.edu.ua/ru/lib/21/category/734/view/1345
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/Posibnyk-ARV20073.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
http://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/regulyatorka/informaciyni-materialy/novi-mojlyvosti4.pdf
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(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Віткін Л.М., Хімічева Г.І., Зенкін А.С.: Сучасна система технічного регулювання України: теорія та практика. – К.: університет економіки 

та права «Крок», 2011. – 492 с. 

2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : курс лекцій / О. І. Ковтун. – К. : Ліра-М, 2012. – 388 с.  

3. Кравцова Т.М. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності: організаційно-правові засади реалізації / Національний 

ун-т внутрішніх справ. - Х. : Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004.  

4. Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки : підручник / І. Р.Михасюк. – К. : Ліра-М, 2011. – 216 с. 

5. Балабан О. Р. Державне регулювання інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О. Р. Балабан. – Режим доступу : http://www. 

nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_3/244_Balaban_15_3.pdf.  

6. Башнянин Г. І. Регулювання економічних систем і його типи [Електронний ресурс] / 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.  

7. Зайдель М. І. Економічна політика незалежної України: деякі підсумки та перспективи [Електронний ресурс] / М. І. Зайдель. – Режим 

доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Grani/2012_1/40.pdf.  

8. Кульчицький Б. В. Методологічні проблеми типологізації економічних систем суспільства [Електронний ресурс] / Б. В. Кульчицький. – 

Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/lglpdp/2002_27/135_Kulczycki_LG_27.pdf .  

9. Кульчицький Б. В. Типологізація економічних систем на основі уточнюючих об'єктивних критеріїв [Електронний ресурс] / Б. В. 

Кульчицький. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/13_2/198_Kulczycki_13_2.pdf.  

10. Лапчук Я Зміст і цілі грошово-кредитної політики [Електронний ресурс] / Я. Лапчук. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Lapczuk.pdf.  

11. Лозова О. Роль грошово-кредитної політики в стимулюванні інноваційного розвитку вітчизняної економіки [Електронний ресурс] / О. 

Лозова. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/2011_2.pdf.  

12. Лютий І. О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави / Ш. О. Лютий // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 13–19.  

13. Малига В. А. Регуляторна політика як напрям вдосконалення правового регулювання господарських відносин [Електронний ресурс] / В. А. 

Малига. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nashp/2011_1_2/Maluga.pdf. 

14. Мордвінов О. Г. Досвід формування механізму регуляторної політики в США та можливості застосування його в Україні [Електронний 

ресурс] / О. Г. Мордвінов, М. А. Погрібняк. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ptdu/2011_2/files/PD211_28.pdf. 

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

16. Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та розвитку. – Режим доступу : http://in.ukrproject.gov.ua.  

17. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.  

18. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua.  

19. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу :http://www.minfin.gov.ua.  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/lglpdp/2002_27/135_Kulczycki_LG_27.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nashp/2011_1_2/Maluga.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ptdu/2011_2/files/PD211_28.pdf


 15 

20. Павлішенко І. Б. Державне регулювання підприємництва в Україні: напрямки та пріоритети [Електронний ресурс] / І. Б. Павлішенко. – 

Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/17_1/258_Pawliszenko_17_1.pdf. 

21.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 

22. http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/ 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

іспит 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Навчальна лабораторія «Прес-центр» № 0-12, яка оснащена сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням, а саме: 

- Microsoft project expert - здійснення прогнозування соціальних процесів; 

- Jira, Trello, Slack, Skype - організація власної роботи та роботи команди; 

- Asana, Wonderlist - для планування робочого часу та виконання планів ділових центрів відповідальності, відділів, підрозділів, 

департаментів; 

- інструменти комунікацій Jira, Slack, Skype; 

- Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends-проведення та оцінка масштабних досліджень; 

- MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та генерування інноваційних ідей; 

- HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; 

- Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних; 

− IBM SPSS Statistics, ОСА – аналіз та узагальнення соціологічних досліджень;  

- Система електронного документообiгу «АСКОД»; 

- Система «ДIЛО», «АРХIВНЕ ДIЛО»; 

- Парус - автоматизація процесів управління персоналом. 

 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/17_1/258_Pawliszenko_17_1.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/

