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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 загальної  підготовки  

Обсяг 
дисципліни 

3 кредити ЄКТС (90 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

І семестр (ІІ-га  чверть) 

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. 
Компетентності, 
розвиток яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК1. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 

ФК5. Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та 

демографічного розвитку. 

ФК8. Здатність оцінювати ефективність, можливі ризики, соціально-

економічні наслідки управлінських рішень в сфері міжнародної 

економіки. 

ФК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем. 
Програмні 
результати 
навчання 

За успішного вивчення дисципліни студент набуває наступних 

результатів навчання: 

знати: 

-   ознаки,  будову  та  структуру типової національної економічної 

системи; 

-   складові цільової  функції національної економіки  та їх 

макроекономічні індикатори; 

-  засади класифікації та міжнародного рейтингування національних 
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економічних систем, місце України в глобальній економіці та 

економіці європейського регіону; 

- складники та  засади оцінювання економічного потенціалу України 

й   її міжнародних конкурентних переваг; 

-   принципи, алгоритм та методи розробки і реалізації національної 

стратегії економічного  розвитку; 

-   світовий досвід державного регулювання національної економіки, 

перспективи і обмеження його  використання в Україні; 

-   принципи, зміст та механізми дії державної політики забезпечення 

сталого розвитку, потенційні наслідки та  ризики  економічних 

перетворень; 

- параметри національної культури, що впливають на ефективність 

управлінських рішень; 

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, самостійно аналізувати їх в 

контексті провідних тенденцій розвитку країн - світових лідерів; 

-  самостійно робити виважені висновки щодо сучасного стану 

національної економіки України, резервів,  перспектив  та  сценаріїв її 

розвитку  в глобальному економічному просторі; 

-   ідентифікувати актуальні мікро- та макроекономічні проблеми 

розвитку, визначати механізми їх вирішення з позицій державної 

соціально-економічної політики; 

- обґрунтовувати пріоритетні напрямки розвитку зовнішньо-

економічної діяльності національних економічних суб’єктів з 

урахуванням тенденцій глобальної та національної економічної 

динаміки, супутніх ризиків. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

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

розвитку. 

Модуль 2. Потенціал  розвитку та діагностика національних 

економічних систем. 

Модуль 3. Національні стратегії  соціально-економічного розвитку. 

Заходи та 
методи 
оцінювання 

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

письмовій формі. Модулям, що контролюються під час екзамену, 

призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з екзаменаційною 

оцінкою. Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою.  

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Ч  в е р т ь  
Усього 

ІІ 

Усього годин за навчальним планом 90 90 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 40 40 

з них: 

- лекції 24 24 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 8 8 

- семінарські заняття 8 8 
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Ч  в е р т ь  
Усього 

ІІ 

Самостійна робота 50 50 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 

 

20 

 

20 

- підготовці до заходів модульного контролю 9 9 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань - - 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 21 21 

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. Національна економіка: Навчальний посібник / За ред. 

Завгородньої О.О.  – Дніпро: НМетАУ. – 2016. – 148 с. 

3. 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. – 

Дніпро: НМетАУ, 2019. – 56 с.   

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

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

268 с. 

 

 
Завідувач кафедри  міжнародної економіки, 

політичної економії  та управління,  

гарант освітньо-професійної  програми  

«Міжнародна економіка» (магістр),   

д.е.н., проф.                                                              _________________    В.М. Тарасевич 

 


