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СИЛАБУС 
 

 
Базова інформація про дисципліну 

Шифр, назва дисципліни  DP048 

Національна економіка/  

National economy 

Рівень вищої освіти /  

фахової передвищої освіти 

Перший (бакалаврський) 

 

Галузь знань  05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітня програма  Економіка 

Семестр  5 cеместр (11 кл), 1 семестр (за ОКР МС)  

Курс  3 курс (11 кл), 1 курс ( за ОКР МС) 

Анотація курсу  Предметом “Національної економіки” як дисципліни є надбання 

“Національної економіки” як науки, з’ясування суспільно-

виробничих відносин, взаємозв’язки та закономірності.  

Мета вивчення дисципліни – дати студентам теоретичні знання та 

практичні навички з методики аналізу функціонування національної 

економіки, характеристики економічного потенціалу, аналізу 

інституціональних чинників розвитку національної економіки, 

обґрунтування структурної перебудови національної економіки, щодо 

її програмування та прогнозування  тощо. 

Об’єктом є національна економіка країни в її емпіричному стані.  

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=896 

Мова викладання  українська 

Лектор курсу  канд. екон. наук Гмиря Вікторія Петрівна  

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  Економіка:  

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_e.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 
області, основ функціонування сучасної економіки, на мікро-, 
мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 
СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 
економічних та соціально-трудових відносин 



Перелік програмних 

результатів навчання 

1. Знати та використовувати економічну термінологію, 
пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки; 

2. Розуміти принципи економічної науки, особливості 
функціонування економічних систем; 

3. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та 
національної економіки, інституційної структури, напрямів 
соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 
держави; 

4. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 
результати; 

5. Демонструвати базові навички креативного та критичного 
мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні,  

6. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем 

різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Кількість лекційних годин – 22 

Кількість практичних занять – 23 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 45 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Вербальний метод;  пояснювально-демонстраційний метод; метод 

проблемного викладання; репродуктивний метод; робота з 

навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування тощо); метод візуалізації (презентація, метод 

ілюстрації). 

Зміст дисципліни 

Тема № 1 Національна економіка: 

загальне та особливе. 

Зародження, етапи еволюції і перспективи розвитку національної 

економіки як науки. 

Предмет і методи національної економіки.  

Національна економіка як об`єкт теорії. Сутність, передумови та 

риси національної економіки. Основи руху національної 

економіки. Система цілей національної економіки. Національна 

безпека: сутність та структура. 

Тема № 2  – Економічні теорії та 

базисні інститути національної 

економіки 

Типи національних економічних систем та основи їх класифікації. 

Національна економіка ринкового типу: характерні риси та моделі. 

Командно-адміністративна національна економіка. 

Національні економіки „традиційного” типу. Перехідна економіка: 

зміст і моделі. 

Передумови формування та функціонування національної 

економіки України: історичний ракурс. 

Тема № 3 – Теорія суспільного 

добробуту та соціально - ринкової 

економіки.  

Соціальні пріоритети розвитку національної економіки. 

Соціальний розвиток, соціальна підтримка та соціальний захист 

населення як категорії національної економіки соціально 

орієнтованого типу. Цілі, напрямки та інструменти соціальної 

політики. Державне регулювання ринку праці. Державне 

регулювання доходів та споживання. Соціальні норми та 

нормативи національної економіки. 

Особливості соціальної політики в Україні (політика зайнятості, 

доходів, соціального захисту населення). Можливості і межі 



комерціалізації соціальної сфери. 

Тема № 4 –  Характеристика 

економічного потенціалу. 

Макроекономічні показники розвитку національної економіки та 

їх вимірювання. Роль та функції національного рахівництва. 

Основні макроекономічні пропорції та їх роль у регулюванні 

національної економіки. 

Сукупний економічний потенціал: сутність та структура. 

Інвестиційний потенціал. Трудовий потенціал. Науковий 

потенціал. Зовнішньоекономічний потенціал. Рекреаційний 

потенціал. 

Тема № 5 –  Інституціональні 

чинники розвитку національної 

економіки. 

Економічні інститути: сутність та роль у становленні ефективної 

моделі національної економіки. 

Система відносин власності в національній економіці. Права 

власності та економічна влада. Еволюція відносин власності. 

Перерозподіл прав власності та приватизація. Державне 

управління процесами приватизації. 

Досвід та проблеми роздержавлення та приватизації в Україні. 

Тема № 6 –  Функціонування 

інфраструктури національного 

ринку. 

Мікроекономічні проблеми національної економіки Суб’єкти 

мікрорівня національної економіки: види, особливості поведінки, 

тенденції розвитку. Мезорівень національної економіки: галузі, 

міжгалузеві комплекси, територіальні утворення. Проблеми 

становлення та розвитку ринкової структури та інфраструктури в 

національній економіці (ринки ресурсів, капіталів, землі, 

нерухомості і житла, цінних паперів). Роль держави у становленні 

інститутів ринкової інфраструктури. 

Особливості фінансової та грошово-кредитної систем національної 

економіки. 

Тема № 7 Державність та 

державне управління економікою. 

Державне регулювання економіки: необхідність, сутність, функції, 

принципи, цілі та об’єкти. Теорії державного регулювання. 

Механізм регулювання національної економіки. Важелі 

державного регулювання економіки. 

Система органів державного регулювання економіки: принципи та 

функції. 

Правові та адміністративні методи державного регулювання 

економіки. 

Державний бюджет та податки як інструменти державного 

регулювання економіки. 

Грошово-кредитне регулювання економіки. 

Тема № 8–  Демократія, 

економічна свобода та 

економічний порядок.  

Особливості формування національного виробництва і товарно-

грошових відносин. 

Лібералізація і демократизація економічного життя. Проблеми 

розвитку цивілізованого підприємництва. 

Державне регулювання підприємництва. Формування 

конкурентного середовища та антимонопольне регулювання. 

Державна підтримка малого підприємництва. 

Тема № 9–  Структурна 

перебудова національної 

економіки.  

Структура економіки: зміст, типи, якісні характеристики та 

пріоритети. 

Структурні зрушення в національній економіці та методи їх 

регулювання. 

Зміст та основні напрямки структурної перебудови національної 

економіки та політика держави. Інвестиції та інвестиційна 

діяльність. 

Державне регулювання інвестиційних процесів: функції, цілі та 



інструменти. Державне регулювання ринку цінних паперів. 

Тема № 10 –  Програмування та 

прогнозування національної 

економіки. 

Сутність, елементи, принципи та функції прогнозування. Система 

прогнозів соціально-економічного розвитку. Методи 

прогнозування та їх класифікація. Моделювання 

макроекономічних процесів. Суть державного програмування і 

види програм. 

Макроекономічне планування у системі державного регулювання 

економіки. Стратегія соціально-економічного розвитку 

національної економіки. Планування: сутність, задачі, форми. 

Види планів соціально-економічного розвитку. Індикативне 

планування національної економіки.. 

Тема № 11 –  Політика 

економічного зростання в 

національній економіці. 

Економічне зростання як категорія національної економіки. 

Відтворення та економічне зростання національної економіки: 

моделі, темпи, пропорції. 

Сутність державної науково-технічної політики. Методи 

державного регулювання розвитку науки і техніки. 

Стан суспільного відтворення в національній економіці. 

Специфіка суспільного відтворення в Україні. Особливості 

сукупного попиту та сукупної пропозиції та їх взаємодія в 

національній економіці. 

Тема № 12 –  Інституціональні 

форми інтеграції у світове 

господарство.  

Національна економіка у контексті економічної глобалізації. 

Форми міжнародної інтеграції. Зовнішньоекономічні аспекти 

національної безпеки. Національна економіка України у системі 

світогосподарських зв’язків. Актуальні питання зовнішньо-

економічної політики. Сутність та види зовнішньоекономічної 

діяльності. Форми та методи державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Валютне регулювання і 

валютний контроль в системі національної економіки. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання 

самостійної роботи.  За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної доброчесності 

(плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво) передбачено повторне проходження 

оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, семінарських та 

інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна 

сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку, відповідно до графіку навчального процесу.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Виконання завдань на семінарських  заняттях (4б*8)  32 (сумарно) 



Експрес-опитування (5 вист*2) 10 

Експрес-контрольні (4б*2) 8 (сумарно) 

Модульні контрольні роботи (10б*2) 20 (сумарно) 

Презентація  10 

Захист розрахункової роботи  10 

Тестування  10 

Разом 100 

 

 

 

 

Шкала оцінювання 

ECTS Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог дiяльностi в 

стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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