
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни  

«Економіка України» 
 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітня програма Фінанси і кредит 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 2 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

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, м. Харків, пр. Науки, 9а, корпус 1, 

к. 402, тел. (057) 702-18-34 (дод. 4-34), 

 http://cafpubladm.com/ 

Викладач (-і) Шумська Ганна Миколаївна, доцент, доцент кафедри  

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Anna.Shumska@hneu.net 

Дні занять Понеділок 

Консультації Групові консультації згідно графіку (очні на кафедрі та 

дистанційні на платформах Zoom, Viber Telegram) – 

понеділок о 15-30 

Мета навчальної дисципліни – формування 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 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Макроекономіка  

Зміст навчальної дисципліни 

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 національній економіці. 

Тема 4. Регіони і регіональна політика в системі національної 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 планування національної економіки. 

Тема 8. Національна економіка в глобальному вимірі. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

(за необхідності) 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

Розміщено робочий план (технологічну карту) 

дисципліни, презентації, тексти лекцій, практичні 

завдання, тести для самодіагностики, завдання для 

самостійної роботи за темами, зразки колоквіумів 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5872 
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Рекомендовані джерела 
Основні 

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

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

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

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

3. 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. 

4. Національна економіка : навч. посібн. / В.І. Мельникова. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2019. – 248 с. 

5. Регіональна економіка : підручник / За заг. ред. проф. Н. Л. Гавкалової. – Х. : ВД 

«ІНЖЕК», 2011. – 464 с. 
 

Додаткові 

6. Бодров В. Г. Державне регулювання інноваційної модернізації промислового 

комплексу України : наукове видання / В. Г. Бодров, М. В. Гаман, В. О. Гусєв. – К. : НАДУ, 

2010. – 73 с. 

7. Регіональна економіка у схемах і таблицях : навчально-практичний посібник / Т.М. 

Сєрікова, Н.К. Гіковата, Г.М. Шумська; за заг. ред. канд. екон. наук. доцента Сєрікової Т.М. – 

Х. : Вид ХНЕУ, 2010. – 176 с. 

8. Щетинін А. І. Політична економія : підручник. – К. : ЦУЛ, 2011. – 480 с. 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

9. Башнянин Г. І. Регулювання економічних систем і його типи / Г. І. Башнянин, Г. С. 

Третяк, О. М. Мартин. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 

chem_biol/17_2/135_Basznianyn_17_2.pdf 

10. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://www.portal.rada.gov.ua. 

11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

12. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. – Режим доступу : https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

Система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення лекційних, практичних, семінарських занять, оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

складати залік, – 60 балів). Підсумковий контроль проводиться у формі диференційованого 

заліку та здійснюється за накопичувальною бально-рейтинговою системою. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті 

дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції 12 

Практичні заняття 12 

Завдання за темами 15 

Презентація 28 

Письмова контрольна робота 8 

Колоквіум 20 

Есе 5 

Екзамен (за наявності) - 

Максимальна кількість балів 100 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://www.ukrstat.gov.ua/


 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

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 

За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік 

тощо). Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів студентам 

заборонено (в тому числі із використанням мобільних девайсів). 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

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

дисципліни (http://www.repository.hneu.edu.ua/). 
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