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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва  

дисципліни  
Національна економіка 

Шифр та назва 

спеціальності 

Загальноакадемічна база вибіркових дисциплін. 

Рекомендована здобувачам вищої освіти, які навчаються за 

освітніми програмами підготовки бакалаврів зі спеціальностей 015, 

026, 035, 071, 072, 073, 076, 101, 121, 122, 131, 132, 133, 136, 141, 144, 

151, 152, 161, 183. 

Назва освітньої 

програми 
------------------------------ 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) 

Статус 

дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна циклу загальної  підготовки  

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни вивчення 

дисципліни 
І-ий курс  

Назва кафедри, 

яка викладає 

дисципліну 

Міжнародної економіки, політичної економії та управління 

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

Провідні 

викладачі 

(лектори) 

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 

 

Доц., канд. екон наук  
Наталія Іллівна Ткаченко 

E-mail: mail25@ua.fm,  кімн. 201 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ: 
http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e971 

Мова викладання Українська 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

Відсутні 

Мета навчальної 

дисципліни 

Формування у студентів системного уявлення про умови, фактори, 

засади функціонування та розвитку національної економіки  в 

глобальному середовищі. 

Компетентності, 

формування яких 

забезпечує 

навчальна 

дисципліна 

 здатність демонструвати обізнаність щодо будови, рушіїв та 
особливостей розвитку сучасної національної економіки; 

розуміння засад поведінки її мікроекономічних суб’єктів 

(підприємств, домогосподарств); 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Програмні У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020
mailto:elenzavg@gmail.com
http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e2374
mailto:mail25@ua.fm
http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e971
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результати 

навчання 
знати: 

- ознаки, будову та цільову функцію національної економіки;  

-  кількісні та якісні характеристики економічного потенціалу 

України, перспективні напрями його розвитку;  

- конкурентні переваги та провідні тенденції розвитку 

національної економіки України в умовах глобалізації та 

європейської інтеграції;  

- принципи, зміст та механізми дії державної політики 

забезпечення сталого економічного розвитку в Україні;  

-  сучасне розуміння змісту та функцій підприємництва в 

національній економіці, типовий алгоритм створення власної 

справи;  

- основні  напрями та інструменти впливу   держави на 

економічну поведінку суб’єктів  господарювання; 

вміти: 

- на основі порівняльного  аналізу економічних, політичних та 

інституційних чинників виявляти специфічні риси національної 

економіки України; 

-  усвідомлювати культурне розмаїття  сучасного міжнародного  

економічного середовища, поважати національні  культурні  

відмінності та базові цінності національних бізнес-культур, 

толерантно реагувати на них; 

- робити виважені висновки щодо сучасного стану національної 

економіки України, резервів та перспектив її розвитку в контексті 

провідних тенденції розвитку країн - світових лідерів та зовнішніх 

конкурентних загроз; 

- ідентифікувати актуальні економічні проблеми,   аналізувати   

наслідки впливу заходів державної  соціально-економічної політики  

на  поведінку суб’єктів господарювання. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Модуль 1. Національна економіка: ознаки, будова та потенціал 

розвитку. 

Модуль 2. Стратегія соціально-економічного розвитку.  

Модуль 3. Міжнародна економічна  діяльність та 

зовнішньоекономічна політика держави. 

Модуль 4.  Підприємництво в національній економіці.  

Заходи та 

методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів 1-2 та 3-4 здійснюється за результатами 

екзаменів, що проводяться у письмовій формі. Екзаменаційна робота 

містить  відкриті та закриті тестові завдання.  

Модулям, що контролюються під час екзамену, призначаються 

однакові модульні оцінки, що співпадають з екзаменаційною 

оцінкою.  

Модульні оцінки, отримані здобувачем, можуть коригуватися у 

більшу сторону із додавання 1 додаткового балу за результатами 

його участі у аудиторних заняттях та заходах з  поточного контролю 

знань. 

      Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою.  

 

 

 

Види навчальної роботи та її обсяг в академічних  годинах 
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Усього 

Ч е т в е р т ь Ч е т в е р т ь 

ІІІ IV 

Усього годин за навчальним планом 120 60 60 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 16 

 

16 

з них: 

- лекції 16 8 

 

8 

- лабораторні роботи - - - 

- практичні заняття 16 8 8 

- семінарські заняття - - - 

Самостійна робота 88 44 44 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 16 8 

 

8 

- підготовці до заходів модульного 

контролю 12 6 

 

6 

- опрацюванні розділів програми, які 

не викладаються на лекціях 

 

60 

 

30 

 

30 

Семестровий контроль Екзамен 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, 2019. – 144 с.  

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

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

3. Державне регулювання економіки. Навч. посібник / Укладачі: 

Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Летуча О.В. – Дніпро: НМетАУ, 

2016. – 268 с. 

Додаткова література: 

1.  Глуха Г.Я. Національна економіка: фактори зростання: 

монографія  / Г.Я. Глуха. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський 

університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 312 с. 

2.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Національна 

економіка» (бакалаврський рівень) / Укл.: О.О. Завгородня. – Дніпро: 

НМетАУ, 2019. –  56 с.   

3.  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. 

Інтернет-ресурси: 

1. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу 

(антикризовий аспект): Навч. посібн.[Електронний ресурс] / За наук. 

ред.   Рокочої В.В., Одягайло Б.М., Терехова В.І. К.: Університет 

економіки та права «КРОК», 2017. – 352 с. -  Режим доступу: 

https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/ 

rokocha_0001.pdf 

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

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

https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/%20rokocha_0001.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/%20rokocha_0001.pdf
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Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.]. - К.: Центр навчальної літератури, 

2011. – 364 с.  – Режим доступу:  

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

3. Национальная экономика : конспект лекций для иностр. студ. / 

под ред. С. И. Архиереева, Н. Б. Решетняк. – Х. : НТУ «ХПИ», 2015. 

– 64 с.  -  Режим доступу:  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/19384/3/prohramy_ 2015_ Natsionalnaya_ekonomika.pdf 

 
 

 Ухвалено на засіданні кафедри «Міжнародної економіки, політичної економії та 

управління».  Протокол № 8 від 30.03.2021 р. 

Зав. кафедри МЕПЕУ, проф.__________________________   Віктор  ТАРАСЕВИЧ 

 

 Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньо-професійної програми 

«Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

051 – Економіка.  Протокол № 4 від 30.03.2021 р. 

Гарант освітньої програми, доц.      _________________     Олександра ЛЕТУЧА 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1360
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/19384/3/prohramy_%202015_%20Natsionalnaya_ekonomika.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/19384/3/prohramy_%202015_%20Natsionalnaya_ekonomika.pdf

