




1. Мета й завдання вивчення дисципліни 

 

2.1. Метою викладання дисципліни „Національна економіка та 

державне управління” є здобуття знань і розумінь поглибленого рівня у 

національній економіці та державному управлінні шляхом освоєння сутності 

та логіки функціонування національної економіки, її складових – секторів, 

видів економічної діяльності, економік територіальних утворень, а також 

організаційно-функціональної структури та механізмів державного 

управління, вироблення дослідницьких навиків аналізу її масштабів, 

структури, фінансової, матеріальної бази, вивчення методики оцінки її 

ефективності, оволодіння основами державного управління економікою в 

процесі забезпечення його цілей та функціонального навантаження в галузі 

управління, формулювання нових уявлень та створення нових знань в 

управлінській думці. 

У результаті вивчення дисципліни « Національна економіка та державне 

управління» аспіранти повинні: 

знати: засадничі ідеї теорії, етапи генезису теорій та концепцій, 

змістові характеристики базових та сучасних шкіл, теорій та концепцій 

національної економіки; особливості сформованих у зарубіжних країнах 

моделей національних економік ; розвиток теорій та практик організації 

національної економіки в Україні; методики аналізу і оцінки масштабів та 

структури, а також ефективності національної економіки, сектора; методи 

державного управління національною економікою, систему механізмів, 

інструментів та важелів регулювання її розвитку; 

 вміти: на основі використання загальнонаукових та спеціальних 

методів узагальнювати та систематизувати базові знання з теорій та 

концепцій розвитку національної економіки ; здійснювати їх порівняльну 

оцінку та формулювати власні оцінки і позиції щодо бачення та розуміння 

трансформації і можливостей вбудовування теоретичних положень в реальну 

практику організації національної економіки та державного управління нею; 

формувати теоретичну, методологічну, методичну платформу для проведення 

наукових досліджень за проблематикою власної дисертаційної роботи. 
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2.2. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

СК07. Здатність розуміти та виокремлювати особливості та актуальні 

проблеми державного управління економікою, що передбачає 

переосмислення наявних та створення нових знань у сфері наукового 

дослідження. 

СК09. Спроможність аналізувати, оцінювати та порівнювати 

різноманітні методики емпіричного дослідження проблем об’єктів 

публічного управління та використовувати отримані результати і висновки 

для наукового дослідження. 

2.3. Результати навчання. 

У результаті вивчення дисципліни «Національна економіка та державне 

управління» аспіранти повинні осягнути такі програмні результати навчання:  

ПРН08. Аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні моделі та 

практики національної економіки та системи управління нею. 

ПРН10. Формувати системні підходи до дослідження проблематики 

функціонування організації різних сфер суспільного життя та публічного 

управління ними.  
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3. Зміст дисципліни “Національна економіка та державне управління” 

 

Тема 1. Сутність та логіка функціонування національної економіки  

Поняття національної економіки та її структурні складові. Теорії 

функціонування національної економіки: основні економічні теорії 

функціонування національної економіки та їх зміст, теорії структурних 

трансформацій національної економіки, інституціональні теорії розвитку 

економіки. Базисні економічні інститути функціонування національної 

економіки. Наукові концепції функціонування національної економіки: 

концепція розбудови соціально-орієнтованої економіки, концепції ефективної 

конкурентної ринкової економіки, концептуальні підходи до розв’язання 

проблеми справедливості. Типи та моделі національних економік у світі. 

Особливості трансформації та розвитку національної економіки України. 

Економічний потенціал національної економіки. Інтегральні показники 

оцінки макроекономічних результатів функціонування національної 

економіки. Поняття структури національної економіки. Сектори національної 

економіки.  

Література: [1.с.20-45; 3.с.21-37; 5; 6; 9; 15 с.8-23; 21; 22; 24] 

 

Тема 2. Інституціональні чинники, державне управління та 

державне регулювання національної економіки 

Інституціональне середовище розвитку національної економіки. 

Характеристика основних інституціональних чинників функціонування і 

розвитку національної економіки. Сутність ринкової інфраструктури та її 

роль у функціонуванні національної економіки ринкового типу. Об’єктивна 

необхідність та сутність державного управління національною економікою : 

принципи, функції. Усунення проблеми досягнення макроекономічного 

оптимуму в рамках “державний - приватний сектор “( природні монополії ). 

Особливості державного управління секторами національної економіки. 

Державний сектор національної економіки: специфіка державного управління 

в адміністративно-командній економіці та економіці ринкового типу. 

Провали ринку як об’єктивна необхідність державного регулювання 

функціонування та розвитку національної економіки. Державне регулювання 

як складова державного управління національною економікою. Теоретичні 
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засади державного регулювання національної економіки, методи та 

інструменти. Проблема вибору моделі державного регулювання національної 

економіки: світовий досвід. Загальне та особливе в державному регулюванні 

розвитку секторів економіки та сфер економічної діяльності. 

Література: (1.с.45-63; 2; 5;6 ; 7 с.193-200 ; 8.с.23-32; 14 с.80-85; 16.с.76-

93; 17; 18 с.1-21; 19; 23; 25]. 

 

Тема 3. Механізми реалізації складових економічної політики в 

процесі державного управління національною економікою 

 Механізми прогнозування, програмування, макроекономічного 

планування та стратегування національної економіки. Державні стратегії 

розвитку національної економіки. Державні цільові програми. Механізми 

економічної політики стимулювання економічного зростання. Моделі 

економічного зростання. Часткові та узагальнюючі показники економічного 

зростання. Антикризове управління в системі механізмів державного 

управління економікою. Фінансово-бюджетне регулювання розвитку 

національної економіки. Грошово-кредитне регулювання розвитку 

національної економіки. Механізми реалізації структурної політики в процесі 

державного управління національною економікою. Механізм структурної 

корекції національної економіки. Стимулювання інвестиційної діяльності як 

умова структурної перебудови національної економіки. Механізми реалізації 

конкурентної політики в процесі державного управління національною 

економікою. Державна підтримка підприємництва. Механізми реалізації 

регуляторної політики держави. Механізми реалізації зовнішньоекономічної 

політики держави в процесі державного управління. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, валютних операцій та кредитно-

розрахункових відносин. Механізми державного управління розвитком 

територій. Національна безпека і державне управління. Особливості 

державного управління в період війни. 

 Література:[1. с.64-69, с.83-87; 3.с.21-37; 4.с. 7-24; 5; 7.с.193-200; 8 

с.116-132; 10.с158-165; 11; 26; 27]. 
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4. Структура дисципліни “Національна економіка та державне 

управління” 

(денна форма навчання) 

 Кількість годин 
Лекції 

 

Практичні 

заняття 

 

Самос-

тійна 

робота 

 

Тема 1. Сутність та логіка функціонування 

національної економіки  

6 6 30 

Тема 2. Інституціональні чинники, державне 

управління та державне регулювання 

національною економікою  

6 6 25 

Тема 3.Механізми реалізації складових 

економічної політики в процесі державного 

управління національною економікою  

8 8 25 

Всього 20 20 80 

 

 

5. Тематика практичних занять. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 (6 год.)  

Тема 1. Сутність та логіка функціонування національної економіки  

 

 Мета. Розуміння сутності та логіки функціонування національної 

економіки. Засвоєння основних теорій та концепцій функціонування 

національної економіки .Ідентифікація типів, моделей національних економік 

в світі та особливостей трансформації національної економіки в Україні. 

Оволодіння методиками оцінки економічного потенціалу та 

макроекономічних результатів функціонування національної економіки, а 

також її структури.  

1.Обговорення питань теми: 

 1.1.Поняття національної економіки та її структурні складові 

 1.2.Теорії та наукові концепції функціонування національної економіки 

1.3.Базисні економічні інститути функціонування національної економіки 

1.4.Типи та моделі національної економіки у світі 

 1.5.Економічний потенціал національної економіки. 

 1.6.Інтегральні показники макроекономічних результатів функціонування 

національної економіки  

1.7 Структура національної економіки в багатоманітному вимірі. 

2. Дискусійне обговорення проблем трансформації національної економіки 

України. 

 3. Розв’язування задач 1,2. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 (6 год.) 

  

Тема 2. Інституціональні чинники, державне управління та державне 

регулювання національної економіки .  

  

Мета. Розуміння об’єктивної необхідності та сутності державного 

управління та державного регулювання національної економіки. Оволодіння 

методами та інструментами державного управління національною 

економікою, методиками аналізу функціонування та розвитку національної 

економіки та обґрунтування вибору моделі державного управління нею. 

  

1. Обговорення питань теми: 

1.1.Інституціональне середовище функціонування національної економіки 1.2 

Сутність ринкової інфраструктури та її роль у функціонуванні національної 

економіки 

 1.3.Об’єктивна необхідність та сутність державного управління 

національною економікою 

 1.4.Усунення проблеми досягнення макроекономічного оптимуму в рамках 

«держава – приватний сектор» ( природні монополії)  

1.5 Особливості управління секторами національної економіки. Державний 

сектор національної економіки і специфіка державного управління 

1.6.Державне регулювання як складова державного управління національною 

економікою: проблема вибору моделі. 

2. Дискусійне обговорення проблем змістовного наповнення державного 

управління та державного регулювання функціонування і розвитку 

національної економіки на сучасному етапі та імплементації методів, 

інструментарію в практику управлінської діяльності стосовно окремих 

секторів і сфер економіки.  

3. Розв’язування задач 3,4. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 (8 год.) 

 

Тема 3. Механізми реалізації складових економічної політики в процесі 

державного управління національною економікою 

Мета. Засвоєння положень щодо механізмів реалізації економічної політики 

в процесі державного управління. Оволодіння методиками прогнозування, 

макроекономічного планування, розроблення стратегій розвитку 

національної економіки і її складових, методами та інструментами 

застосування механізмів реалізації основних компонент економічної 

політики держави в процесі державного управління. 

1.Обговорення питань теми: 

 1.1.Механізм прогнозування, програмування, макроекономічного 

планування та стратегування національної економіки 
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 1.2. Механізм реалізації політики економічного зростання :моделі 

економічного зростання 

 1.3.Антикризове управління в системі механізмів державного управління 

національною економікою 

 1.4.Фінансово-бюджетне регулювання розвитку національної економіки 

1.5.Грошово-кредитне регулювання функціонування та розвитку 

національної економіки  

1.6. Механізм реалізації структурної політики в процесі державного 

управління національною економікою 

 1.7. Механізм реалізації конкурентної політики  

1.8.Державна підтримка підприємництва .Державна регуляторна політика 

1.9.Механізм реалізації зовнішньо -економічної політики держави. 

 1.10. Механізм державного управління розвитком територій. 

2. Дискусійне обговорення проблем за темою та представлення власного 

бачення напрямів удосконалення механізмів реалізації складових економічної 

політики держави в процесі державного управління з врахуванням специфіки 

дисертаційного дослідження. 

3. Підготовка есе та представлення результатів дослідження за обраним 

напрямом. 

 4.Розв’язування задач 5,6. 

 

6. Самостійна робота 

 
№ 

п/п 
Тема та зміст самостійної роботи Форма 

представле

ння 
1. 1. Компаративний аналіз підходів до розв’язання проблем 

управління національною економікою в теорії  

2. До питання «фіаско ринку» та необхідності державного 

управління і державного регулювання національної 

економіки.  

3. Наукові концепції функціонування і розвитку 

національної економіки. 

4.  Державне підприємництво як інструмент реалізації 

економічної і соціальної політики в процесі державного 

управління національною економікою.  

5. Сучасний механізм фінансово-бюджетного 

регулювання національної економіки у вітчизняній та 

зарубіжній практиці.  

6. Моделі економічного зростання: проблема вибору- 

управлінських впливів. 

7. Методологічні принципи, показники та методика 

оцінки макроекономічних результатів функціонування 

національної економіки.  

Підготовка 

доповідей 

(есе) з 

проблемних 

питань та їх 

презентація 
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 8. Масштаби та ефективність державного сектора 

економіки в Україні і світі : емпіричні оцінки.  

 9. Антикризове управління в системі державного 

управління національною економікою.  

10. Сучасний механізм грошово-кредитного регулювання 

національної економіки у вітчизняній та зарубіжній 

практиці. 

11.Конкурентні стратегії розвитку національної 

економіки 

12. Державні замовлення та державні закупівлі як 

інструменти державного регулювання економіки. 

13. Потенціал економічного зростання національної 

економіки України : можливості і загрози. 

14. Соціальна політика держави та державне регулювання 

рівня життя населення.  

15. Державне регулювання ринку праці. 

16. Вплив глобалізації та європейської інтеграції на 

модернізацію державного управління національною 

економікою  

17. Індивідуальні завдання 1,2.  

 

7. Методи навчання 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з 

використанням мультимедіапроектора та інших ТЗН; практичні заняття; 

семінари; індивідуальні заняття; тренінг-вправи; групова робота, 

комунікативні техніки, робота в Інтернет, а також методи опитування, 

тестування, ділового та імітаційного моделювання. 

 

8. Методи оцінювання 

В процесі вивчення дисципліни „Національна економіка та державне 

управління” використовуються наступні методи оцінювання навчальної 

роботи: поточне опитування; оцінювання розв’язання управлінських 

ситуацій; оцінка підготовлених есе; виконання індивідуальних завдань; 

підсумковий екзамен. 

Структура підсумкової оцінки за дисципліну: 

1. Поточне опитування, розв’язання управлінських ситуацій  – 20 %. 

2. Захист есе – 20 %. 

3. Захист індивідуального завдання – 20 %. 

4. Екзамен – 40 %.  
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Шкала оцінювання: 
За шкалою 
ЗУНУ 

За 
національною 

шкалою 
 За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 

добре 
В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни) 

 

9. Перелік наочних матеріалів та методичних вказівок 

№ Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-3 

2 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 

(електронний варіант) 

1-3 

  

Перелік методичних вказівок та розробок з дисципліни 
№  Найменування К-ть 

примірників 

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “ Національна 

економіка та державне управління " - Тернопіль, ЗУНУ, 2021. 

102 с. 

50 

2. Методичні рекомендації та завдання до проведення 

практичних занять з дисципліни «Національна економіка та 

державне управління» для здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня освітньо-наукової програми 

«Публічне управління та адміністрування» / Укладач Мельник 

А.Ф.- Тернопіль:ЗУНУ, 2022р. 

Електронний 

варіант в 

системі Moodle 

3. Мельник А.Ф. Методичні рекомендації та завдання до 

самостійної роботи з дисципліни «Національна економіка та 

державне управління» для здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня освітньо-наукової програми 

«Публічне управління та адміністрування»/Укладач Мельник 

А.Ф., Тернопіль: ЗУНУ, 2022р., 18с. 

Електронний 

варіант в 

системі Moodle 
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