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СИЛАБУС  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

Назва 
дисципліни 

Національні  економічні системи 

Шифр та назва 
спеціальності 

051 – Економіка 

Назва освітньої 
програми 

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Вибіркова  навчальна дисципліна циклу фахової   підготовки  

Обсяг 
дисципліни 

4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

І-й курс 

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Міжнародної економіки, політичної економії та управління 

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020 

Провідний 
викладач 
(лектор) 

Проф., д-р екон. наук Олена  Олександрівна Завгородня 
E-mail: elenzavg@gmail.com, кімн. 201 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:  

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e2374 
Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Відсутні 

Мета 
навчальної 
дисципліни 

Придбання майбутніми фахівцями в сфері міжнародної економіки  
системного уявлення про  засади, умови, механізми функціонування і 
розвитку національних економічних систем в умовах глобалізації; 
оволодіння теоретичною базою та методологією управління сталим 
розвитком макроекономічних систем та  їх адаптацією до мінливих 
умов середовища у контексті глобальних проблем людства. 

Компетентності, 
розвиток яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.  

СК5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та  

людського розвитку. 

СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень.  

СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем.  

ПКд1 Здатність  діяти та   взаємодіяти у  міжнародному економічному 

середовищі. 

ПКд2. Здатність демонструвати обізнаність на рівні новітніх 

досягнень економічної науки щодо засад, закономірностей,  трендів  та 

чинників розвитку сучасної міжнародної економіки, їх впливу на 

поведінку національних економічних суб’єктів.  

ПКд5. Здатність до підтримки належного рівня економічних знань, 

поглибленого самонавчання із використанням сучасних освітніх і 

дослідницьких технологій у сфері міжнародної економіки, до 

формування додаткових  компетенцій і   підвищення  рівня 

кваліфікації. 
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Програмні 
результати 
навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- сучасні методологічні засади дослідження та компаративістики 

національних економічних систем; 

- ознаки,  будову та цільову  функцію типової національної 

економічної системи, засади оцінювання її відтворювального 

потенціалу та міжнародних конкурентних переваг; 

- виміри національної культури, що впливають на ефективність 

управлінських рішень; 

- закономірності та сучасні тенденції розвитку  національних 

економічних систем;  

- принципи, алгоритм та методи розробки і реалізації національної 

стратегії економічного  розвитку; 

- принципи, зміст та механізми дії  державної політики забезпечення 

сталого економічного розвитку, потенційні наслідки та 

ризики макроекономічних перетворень; 

вміти: 
- на основі компаративного аналізу економічних, політичних, 

соціальних та інституційних чинників виявляти специфічні 

риси національної економіки України; 

- володіти методиками розрахунку основних показників-індикаторів 

функціонування  національної економіки України, самостійно 

аналізувати їх (показники) в контексті провідних тенденцій розвитку 

країн - світових лідерів; 

- самостійно робити виважені висновки щодо стану національної 

економіки України, резервів, перспектив  та  сценаріїв її розвитку у 

глобальному  та євро-азійському економічному просторі; 

- визначати міжнародні конкурентні переваги національної економіки 

України, обґрунтовувати пріоритети та механізми її інтеграції у світове 

господарство та європейський простір; 

- розуміти мультикультурне розмаїття та специфіку зарубіжних 

економічних суб’єктів, враховувати культурні розбіжності при 

прийняття управлінські рішення щодо міжнародної  економічної  

діяльності. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Національні економічні системи: ознаки, будова та чинники 

розвитку. 

Модуль 2. Потенціал  розвитку та діагностика стану національних 

економічних систем. 

Модуль 3. Національні стратегії сталого розвитку. 

Модуль 4. Зовнішньоекономічна політика та національна економічна 

безпека. 

Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4 здійснюється за результатами екзамену у 

письмовій формі. Модулям, що контролюються під час екзамену, 

призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з екзаменаційною 

оцінкою.  

      Модульні оцінки, отримані студентом,  можуть коригуватися у більшу 

сторону із додавання 1 додаткового балу за результатами його участі у 

аудиторних заняттях та поточного контролю знань,  здобутками  у науковій 

діяльності за тематикою дисципліни.     

Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою.  
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Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Ч  в е р т ь  
Усього 

 

Усього годин за навчальним планом, у  т.ч.: 120 120 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 24 24 

- практичні заняття 8 8 

Самостійна робота 88 88 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 

 

34 

 

34 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 42 42 

Семестровий контроль Екзамен Екзамен 
 

Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та  комп’ютерних робочих місць із  програмним 

забезпеченням Microsoft Office  та виходом до мережі Інтернет.  
Навчально-
методичне 
забезпечення 

Основна література: 
1.  Завгородня О.О. Національна економіка: Конспект лекцій  – Дніпро: 

НМетАУ, 2018. – 144 с.  

2. Євроінтеграційний вимір національної економіки України: монографія / 

За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро: ПБП «Економіка», 2019. – 166 с. 

3. Економічна теорія. Національна економіка: підручник / за ред. 

В.М. Тарасевича. – К.: Знання, 2012. – 270 с. 

4. Нариси  теорії  національної економіки. Монографія  / За ред. 

В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: Січ, 2015. – 322 с. 

Додаткова література: 
1. Методичні вказівки до вивчення  дисципліни «Національні економічні 

системи» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною 

програмою «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» 

(магістерський рівень) / Укл.: О.О. Завгородня. – Д.: НМетАУ, 2019. – 56 с.   

2. Сучасна міжнародна економіка : підруч. [Білоцерківець В.В., 

Завгородня О.О., Золотарьова О.В. та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – 

Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. – 386 с.   

3. Державне регулювання економіки. Навч. посіб. / Укл.: Завгородня О.О., 

Лебедєва В.К., Летуча О.В. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 268 с. 

4. Козак Ю. Г. Міжнародна макроекономіка: навчальний посібник. 

Видання 3-тє, перероблене та доповнене / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, 

Н. С. Логвінова [та ін.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 364 с. 

– Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1360.  

 


