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Опис дисципліни 

 

Дисципліна «Національна економіка та державне управління» орієнтована на здобуття 
аспірантами знань поглибленого рівня у національній економіці  та державному управлінні. Курс 
охоплює питання : характеристики сутності та логіки функціонування національної економіки, 
засадничих ідей, теорій, концепцій, їх генезису, особливостей сформованих у зарубіжних країнах 
моделей національних економік, базисних інститутів;  аналізу генезису теорій та практик організації 
національної економіки в Україні; формування системного уявлення про інституційні чинники , 
державне управління та державне регулювання  національної економіки; засвоєння механізмів 
реалізації складових економічної політики в процесі державного управління національною 
економікою.  

Головними завданнями дисципліни є: з'ясування теоретичних основ функціонування 
національної економіки, її складових – секторів, видів економічної діяльності, економік територіальних 
утворень; вироблення дослідницьких навиків аналізу її масштабів, структури, фінансової та 
матеріальної бази; формування системного підходу до оцінки організаційно-функціональної структури 
та механізмів державного управління ;  оволодіння  методами державного управління та державного 
регулювання національної економіки, інструментами реалізації економічної політики в процесі 
державного управління; виявлення невирішених проблем та обґрунтування шляхів їх розв'язання; 
глибоке переосмислення наявних та формування нових цілісних знань та професійних практик. 
Аспіранти мають змогу володіти інформацією щодо сучасного стану, тенденцій розвитку, 
проблематики та наукової думки у сфері державного управління національною економікою. 

 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / 
практ.) 

Тема Мета Завдання 

6 / 6 Тема 1. Сутність 
та логіка 
функціонування 
національної 
економіки  

Знати теоретичні основи функціонування та 
розвитку національної економіки,  знати генезис 
теорії функціонування та розвитку національної 
економіки, особливостей сформованих у світі 
моделей національної економіки; вміти аналізувати 

Тести, питання, 
індивідуальні 
письмові 
завдання, 
задачі 
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масштаби, структуру, фінансову та матеріальну 
базу, оцінювати економічний потенціал, 
результуючі макроекономічні показники, 
ефективність національної економіки; виявляти 
взаємозв’язок розвитку національної економіки з 
впливом  факторів внутрішнього і зовнішнього 
середовища; вміти обґрунтовувати стратегічні 
напрямки  модернізації моделі національної 
економіки  України. 

6 / 6 Тема 2. 
Інституційні 
чинники,  
державне 
управління та 
державне 
регулювання 
національної 
економіки. 

Знати теоретичні засади державного управління та 
державного регулювання; знати інституційний 
базис державного управління національною 
економікою в Україні; вміти аналізувати інституційні 
чинники розвитку національної економіки, 
обгрунтовувати межі державного втручання в 
економіку, розв’язувати проблему 
макроекономічного оптимуму в рамках «держава – 
приватний сектор», вибору моделі державного 
регулювання національної економіки; знати 
особливості державного управління секторами 
національної економіки; критично оцінювати 
регуляторну політику держави; оволодіти 
методами та інструментами державного 
управління національною економікою. 
Ідентифікувати напрямки трансформації системи 
державного управління та державного 
регулювання економіки в Україні. Вміти 
застосовувати теоретичні положення для 
обґрунтуванн пропозицій щодо удосконалення 
державного управління національною економікою. 

Тести, питання, 
індивідуальні 
письмові 
завдання, 
задачі, 
управлінські 
ситуації 

8/8 Тема 
3.Механізми 
реалізації 
складових 
економічної 
політики в 
процесі 
державного 
управління 
національною 
економікою  . 
. 

Знати основні положення щодо механізмів 
реалізації економічної політики в процесі 
державного управління; володіти методиками 
прогнозування, макроекономічного планування, 
розроблення стратегій розвитку національної 
економіки, формування цільових програм ; 
володіти методами та інструментами застосування 
механізмів реалізації основних компонентів 
економічної політики ( політики стимулювання 
економічного зростання, антикризової політики, 
фінансово-бюджетної та грошово-кредитної 
політики, структурної та інвестиційної політики, 
конкурентної політики, політики державної 
підтримки підприємництва, зовнішньо-економічної 
політики і політики національної безпеки, 
регіональної політики) в процесі державного 
управління.  Вміти аналізувати та оцінювати стан 
реалізації цих видів політики, виявляти невирішені 
проблеми та обґрунтовувати шляхи удосконалення 
на загальнодержавному та місцевому рівні. 

Тести, питання, 
індивіду- альні 
письмові 
завдання, 
тренінг-вправи  
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Політика оцінювання 

 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 20 балів).  
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Поточне опитування, розв’язання управлінських ситуацій 20 

Захист есе 20 

Захист індивідуального завдання 20 

Екзамен – тести, завдання, задачі 40 

 

Шкала оцінювання аспірантів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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