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Силабус навчальної дисципліни  

«Економіка України» 
 

Спеціальність 051 Економіка  

Освітня програма Міжнародна економіка 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень 

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 2 курс, 3 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредитів за навчальним планом 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год. 

Практичні (семінарські) – 24 год. 

Самостійна робота – 72 год. 

Форма підсумкового контролю Залік  

Кафедра Державного управління, публічного адміністрування та 

регіональної економіки, каб.401, 402, к. 1, тел. 702-18-34, 

вн. 3-88, 4-34, сайт: http://cafpubladm.com/ 

Викладач (-і) Гвазава Нана Гурамівна, к.н. держ.упр., доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

e-mail: gvnana10@gmail.com 

Дні занять Четвер, субота  

Консультації 18.00–19.00, каб. 402, к. 1; очні / дистанційні; відповідно 

до графіку / за домовленістю з ініціативи здобувача; 

індивідуальні / групові 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів системи теоретичних знань і 

практичних навичок з ефективного управління економікою держави у нових умовах 

господарювання, розвиток сучасних підходів мислення до функціонування національної 

економіки, формування теоретико-методологічних засад та методико-практичного 

інструментарію аналізу основних структурних елементів національним господарством. 

Передумови для навчання 

Макро- і мікроекономіка; політична економія; Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини; Економіка праці; Менеджмент 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. Структура та основні системи економіки 

України 

Тема 1. Методологічні основи дисципліни "Економіка України" 

Тема 2. Наукові засади державного регулювання економіки та економічної політики 
Тема 3. Політика економічного зростання в економіці України 
Тема 4. Регіони і регіональна політика в системі економіки України 

Змістовий модуль 2. Основний інструментарій управління економікою України 

Тема 5. Характеристика економічного потенціалу економіки України та особливості його 

використання 

Тема 6. Господарський комплекс національної економіки і його структура 

Тема 7. Прогнозування та програмування національної економіки 

Тема 8.  Національна економіка в глобальному вимірі 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Відеопроектор, екран 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=3771 

(перший семестр): 

Робоча програма; Технологічна карта; Методичні 

рекомендації до практичних, самостійної роботи; 
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Література; Лекції (презентації); Практичні; Тести 

тощо 

Рекомендовані джерела 

1. Бліщук К. М. Економічний аналіз державної політики: основні поняття, підходи до 

застосування : навч. посіб. / К. М. Бліщук, Є. Г. Матвіїшин. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – 

268 с. 

2. Бодров, В. Г. Державне регулювання економіки та економічна : навч. посіб. / В. Г. Бодров, 

О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академвидав, 2013. – 520 с. 

3. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М. Гриньова, 

М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398 с. 

4. Калетнік Г.М. Національна економіка : навч. посіб. / А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : Ліра-

М, 2012. – 428 с. 

5. Національна економіка : конспект лекцій / Т. М. Сєрікова, Н. Л. Гавкалова, А. В. Галушко, 

М. В. Грузд, Н. М. Зубчинська, О. О. Петряєв. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 228 с. 

6.  Регіональна економіка : підручник / За заг. ред. проф. Н. Л. Гавкалової. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 

2011. – 464 с. 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, 

які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, семінарські, практичні 

заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно до 

Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за 

накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи 

включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, 

практичних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 

балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати залік, – 60 балів); 

модульний контроль, що проводиться у формі колоквіуму як проміжний міні-залік з 

ініціативи викладача з урахуванням поточного контролю за відповідний змістовий модуль і 

має на меті інтегровану оцінку результатів навчання студента після вивчення матеріалу з 

логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі диференційованого 

заліку, відповідно до графіку навчального процесу. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється на підставі проведення диференційованого заліку, завданням якого є перевірка 

розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими 

розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння формулювати своє 

ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. Підсумковий контроль 

здійснюється за накопичувальною бально-рейтинговою системою. 

Кожне завдання колоквіуму за змістовим модулем складається із двадцяти тестових 

питань та двох практичних завдань (стереотипне й діагностичне), які передбачають вирішення 

типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень 

теоретичної підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не отримує залік, якщо кількість балів одержаних за результати успішності під 

час поточного та модульного контролю (відповідно змістовому модулю) впродовж семестру в 

сумі не досягла 60 балів. 

Отже, студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60.  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, 

отриманих під час екзамену, та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше 

балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість 
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обліку успішності" навчальної дисципліни.  

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи  Мах кількість балів 

Перший семестр  

Лекції 15 

Практичні заняття 15 

Завдання за темами 11 

Письмова контрольна робота (залікова) 9 

Колоквіум 20 

Есе 6 

Презентація 24 

Максимальна кількість балів у першому семестрі 100 

 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності ‒ сукупності етичних принципів та визначених законом України «Про освіту» 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 

та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень.  

Політика щодо пропусків занять є складовою політики  дотримання академічної 

доброчесності і передбачає у разі її порушення повторне проходження оцінювання 

(контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього 

компонента освітньої програми. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну передбачає зниження 

максимального балу  

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=3771) . 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «26» серпня 2020р. Протокол №2. 
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