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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
спрямована на формування знань про проблеми в економічній сфері держави, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов національної економіки, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки на 
практиці; засвоєння теорії національної економіки і регіонального розвитку, наукових засад національної економічної 
політики; оволодіння знаннями про територіальну й галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; 
об’єктивну необхідність раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів 
регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, 
понять про екологічний моніторинг, екологічні нормативи і стандарти. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе.  
Предмет і задачі курсу. Сутність та основні ознаки національної економіки. Макро-, мікро- та мезорівень. Взаємозв'язок 
національної економіки з іншими економічними науками. Методологічні принципи та засоби дослідження і вирішення 
задач національної економіки: системності, науковості, діалектичної єдності, історичності, динамізму і безперервності, 
цілепокладання, збалансованості. Основні економічні показники національної економіки. Система національних 
рахунків. Інтегральні показники національної економіки. Моделі національних економік. Поняття «економічна система», 
основні елементи економічної системи, основні елементи національної економіки. Класифікації економічних систем 
суспільства. Формаційний та цивілізаційний підходи до виділення моделей національних економік. 
Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки.  
Економічні теорії та їхні загальні положення. Теорія меркантилізму. Теорія вільного підприємництва. Теорія історичної 
економіки. Теорія маржиналізму. Теорія економічної рівноваги. Теорія монетаризму. Теорія неолібералізму. Теорія 
інституціоналізму. Українська школа інституціонального, історичного та неокласичного напрямів. Базисні відносини та 
інститути національної економіки. Система базисних відносин. Національно-громадянські відносини. Державно-політичні 
відносини. Соціально-економічні відносини. 
Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки. 
Суспільні потреби як соціальна база добробуту. Добробут як соціально-економічне явище. Соціальні потреби, їх сутність 
та класифікація. Національний продукт як виробнича база добробуту. Теорії суспільного добробуту. Індивідуалістичний 
та інституціональний підходи до розуміння добробуту. Утилітарна теорія добробуту. Засади соціально-ринкової 
економіки. Сутність соціально-ринкової економіки. Основні характеристики соціально-ринкової економіки: економічна 
свобода, право власності, конкуренція, правові ринкові інституції, жорсткі бюджетні обмеження, передбачувана 
державна політика. Інтереси і стимули у соціально-ринковій економіці. Державне регулювання праці, рівня життя 
населення та розвитку соціальної сфери: державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці, державне 
регулювання оплати праці, соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання, державне регулювання 
розвитку сфери обслуговування населення. 
Тема 4. Характеристика економічного потенціалу. 
Поняття та склад потенціалу національної економіки. Національне багатство в системі економічного потенціалу. 
Нефінансові створені активи. Нефінансові нестворені активи. Фінансові активи (пасиви). Людський капітал. Природно -
ресурсний потенціал. Класифікація природних ресурсів. Земельні ресурси. Мінерально - сировинні ресурси. Водні 
ресурси. Лісові ресурси. Природно -рекреаційні ресурси. Фауністичні ресурси. Демографічний та трудовий потенціал. 
Основні показники демографічного потенціалу країни, абсолютні та відносні показники руху населення. Кількість 
безробітних, баланс трудових ресурсів, типи регіональних ринків праці в Україні. Науково -технічний потенціал. 
Технологічні парки, бізнес - інкубатори. Інформаційний потенціал. Національний інформаційний ресурс, національний 
інформаційний простір України, інформаційні технології. 
Тема 5. Господарський комплекс національної економіки. 
Основи формування господарського комплексу. Основні фактори формування господарського комплексу національної 
економіки. Характерні риси господарського комплексу. Основні підходи до виділення міжгалузевих комплексів та їх 
відповідні види. Промисловий комплекс: паливно -енергетичний комплекс, металургійний комплекс, машинобудівний 
комплекс, хімічний комплекс, лісопромисловий комплекс. Агропромисловий комплекс (АПК). Складоутворюючі групи 
галузей АПК: фондоутворюючі галузі, сільське господарство, переробні галузі, виробнича інфраструктура. 
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Територіальна структура АПК (агропромисловий пункт, агропромисловий центр, агропромисловий кущ, 
агропромисловий вузол). Будівельний комплекс. Промисловість будівельних матеріалів. Цементна промисловість. 
Виробництво будівельної цегли. 
Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку. 
Національний ринок України і його проблеми. Сутність і функціонування ринкової інфраструктури. Форми інфраструктури 
в сучасній ринковій економіці. Функції сучасної інфраструктури ринкової економіки. Спеціалізована ринкова 
інфраструктура. Загальна ринкова інфраструктура. Соціальна інфраструктура. Складові соціальної інфраструктури. 
Соціально-споживацький комплекс. Торгівля і громадське харчування. Житлово-комунальне господарство. Побутове 
обслуговування. Пасажирський транспорт і засоби зв'язку. Соціально-культурний комплекс. 
Тема 7. Державність та державне управління економікою. 
Українська держава та її засади. Держава як єдність закону і влади. Державна влада. Законодавча влада. 
Законоґарантійна влада. Господарська влада. Правоохоронна влада. Судова влада. Верховенство права над законом і 
закону над владою. Недоторканність Конституції України. Місце держави в управлінні економікою. Державне 
регулювання економіки (ДРЕ). Причини, що зумовлюють необхідність ДРЕ. Об'єкти ДРЕ. Суб'єкти ДРЕ. Мета, роль та 
функції ДРЕ. Методи ДРЕ: правові, адміністративні, організаційні, соціально-психологічні, протекціоністські, економічні. 
Бюджетна, податкова, фінансово-кредитна, інвестиційна, інноваційна та інші напрями державної економічної політики. 
Тема 8. Програмування та прогнозування національної економіки. 
Прогноз та прогнозування національної економіки. Сутність економічного прогнозування. Об'єкти макроекономічного 
прогнозу. Принципи економічного прогнозування. Класифікація і розроблення економічних прогнозів. Методи 
прогнозування національної економіки. Етапи формування прогнозу. Перевірка (верифікація) функцій, призначених для 
прогнозу. Індикативне планування національної економіки. Функції управління і методи планування. Завдання 
планування і види планів. 
Тема 9. Структурна перебудова національної економіки. 
Сутність та види структурних пропорцій в економіці. Стратегія структурних перетворень. Радикальні структурні 
зру¬шення . Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та національного продукту. Параметри 
оптимізації структури національної економіки. Макроекономічна структурна перебудова. Вертикальна промислова 
політика і проблеми структурних перетворень. Горизонтальна промислова політика. 
Тема 10. Сталий розвиток національної економіки. 
Сутність концепції сталого розвитку. Принципи концепції сталого розвитку. Аспекти забезпечення та сприйняття сталого 
розвитку: політико -правовий, економічний, екологічний, соціальний, інформаційний. Складові концепції сталого 
розвитку. Економічний підхід до концепції сталого розвитку. Соціальна та екологічні складові сталого розвитку. Чинники 
сталого розвитку: конкурентоспроможність економіки країни, людські ресурси і освіта, інформаційно-технологічний 
чинник, ефективне державне регулювання. 
Тема 11. Економічна безпека національної економіки. 
Сутність економічної безпеки. Основні принципи забезпечення економічної безпеки України. Складові економічної 
безпеки: макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, енергетична, 
виробнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека. Правова база, що регламентує забезпечення економічної 
безпеки України. 
Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. 
Світове господарство: структура, тенденції розвитку. Показники відкритості економіки. Форми і механізми інтеграції 
національної економіки у світове господарство. Вільні економічні зони: історія виникнення, цілі формування ВЕЗ та їх 
сучасний розвиток. Розподіл держав за об’єктами спеціалізації національної економіки. Тенденції розвитку світових 
інтеграційних процесів. Вплив інтеграційних процесів на формування ринків товарів, послуг і капіталу. Інституційні 
основи і форми економічної та політичної інтеграції України. Принципи економічної інтеграції і внутрішні проблеми 
України. Національні інститути економічної інтеграції. Інститут Верховної Ради України. Інститут Президента України. 
Інститут Кабінету Міністрів України. Передумови і шляхи міжнародної економічної інтеграції. 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

Спеціальні (фахові) компетентності 
(СК) 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 
основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 
міжнародному рівнях.  
СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 
інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави.  

Програмні результати навчання 
(ПРН) 

ПР3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 
концепції мікро- та макроекономіки. 
ПР5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 
обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 
економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами 
та органами державної влади).  
ПР9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави.  
ПР11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 
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соціально-економічних і трудових відносин.  

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема 

Форма 
діяльності 
(заняття), 

години, формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, презентація, 

відеокурси) 

Згідно 
навчального 

розкладу 

Тема 1. Національна економіка: загальне 
та особливе.  
1.1. Поняття національної економіки як 
результату економічної діяльності  1.2. 
Предмет і метод науки «національна 
економіка» та її співвідношення з іншими 
економічними науками  
1.3. Основні етапи розвитку національної 
економіки України  
1.4. Особливості та ключовізавдання 
сучасного етапу розвитку української 
національної економіки  
1.5. Основні показники рівня розвитку 
національної економіки 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 

Ознайомлення з презентаційними 
матеріалами: 
Опрацювання літератури: 
основна 9-12 
додаткова 3,4,5,8,10,11,14 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 

1. Експрес-опитування. 
2. Ситуаційні завдання  
3. Практичні завдання 
4. Тестові завдання 

Згідно 
навчального 

розкладу 

Тема 2. Економічні теорії та базисні 
інститути національної економіки.  
2.1. Поняття національної економіки в 
економічних теоріях і школах  
2.2. Основні моделі національних 
економічних систем  
2.3. Поняття перехідної економіки. 
Особливості моделі розвитку 
національної економіки України 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 
Опрацювання літератури: 
основна 1,2,3,7 
додаткова 3,4,5,8,10,11,14 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 

1. Експрес-опитування. 
2. Ситуаційні завдання  
3. Практичні завдання 
4. Тестові завдання 

Згідно 
навчального 

розкладу 

Тема 3. Теорія суспільного добробуту 
та соціально-ринкової економіки  
3.1. Суспільний добробут: сутність і 
чинники. Соціальний вибір і функції 
добробуту 
3.2. Економічні теорії суспільного 
добробуту й соціально-ринкової 
економіки  
3.3. Соціально-економічні показники 
вимірювання соціальної нерівності  
3.4. Формування соціально-ринкової 
економіки в Україні й ключові напрямки 
соціальної політики 

Лекція, 
(4 год), 

F2F 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 
Опрацювання літератури: 
основна 1,2,5,6 
додаткова 2,8,10 
інформаційні ресурси в Інтернеті 2,8 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 

1. Експрес-опитування. 
2. Ситуаційні завдання  
3. Практичні завдання 
4. Тестові завдання 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Тема 4. Характеристика економічного 
потенціалу. 
4.1. Сутність і структура економічного 
потенціалу національної економіки 
4.2. Трудовий потенціал та його чинники. 
Оцінка цінності людини для національної 
економіки 
4.3. Природно-ресурсний потенціал 
4.4. Виробничий і науково-технічний 
потенціал 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 
Опрацювання літератури: 
основна 2,3,4,7,8 
додаткова 4,5,7,9 
інформаційні ресурси в Інтернеті 10,19 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 

1. Експрес-опитування. 
2. Ситуаційні завдання  
3. Практичні завдання 
4. Тестові завдання 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Тема 5. Господарський комплекс 
національної економіки  
5.1. Господарський комплекс 
національної економіки: основи 
формування та особливості структури.  
5.2. Промисловий комплекс та його 
особливості в Україні.  
5.3. Будівельний комплекс та його 
особливості в Україні. 
5.4. Транспортний комплекс та зв’язок. 
5.5. Аграрний комплекс національної 
економіки. 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 
Опрацювання літератури: 
основна 1,2,4,6 
додаткова 4,5,6,7,8 
інформаційні ресурси в Інтернеті 5,9, 8 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Практичне 
заняття, 
(4 год), 

F2F 

1. Експрес-опитування. 
2. Ситуаційні завдання  
3. Практичні завдання 
4. Тестові завдання 
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5.6. Соціальний комплекс України та його 
інфраструктура. 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Тема 6. Функціонування інфраструктури 
національного ринку. 
6.1. Інфраструктура: сутність та роль у 
механізмі функціонування національного 
ринку. 
6.2. Характеристика основних елементів 
інфраструктури ринку  

Лекція, 
(4 год), 

F2F 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 
Опрацювання літератури: 
основна 2,3,4,8 
додаткова 1,2,3,4 
інформаційні ресурси в Інтернеті 1,3 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Практичне 
заняття, 
(4 год), 

F2F 

1. Експрес-опитування. 
2. Ситуаційні завдання  
3. Практичні завдання 
4. Тестові завдання  

Згідно 

навчального 

розкладу 

Тема 7. Державність та державне 
управління економікою. 
7.1. Державність та державний 
суверенітет в розвитку національної 
економіки. 
7.2. Державне регулювання як головна 
функція державного управління 
економікою, його форми та методи.  
7.3. Сутність, характерні риси, принципи 
побудови та завдання системи 
державного управління. 
7.4. Система органів державного 
управління національною економікою та її 
функці 

Лекція, 
(4 год), 

F2F 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 
Опрацювання літератури: 
основна 2,3,6,7 
додаткова 5,7,9,10 
інформаційні ресурси в Інтернеті 7,14 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Практичне 
заняття, 
(4 год), 

F2F 

1. Експрес-опитування. 
2. Ситуаційні завдання  
3. Практичні завдання 
4. Тестові завдання 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Тема 8. Програмування та 
прогнозування національної економіки. 
8.1. Програмування та види державних 
програм національної економіки. 
8.2. Прогноз та прогнозування 
національної економіки. 
8.3. Методи та принципи прогнозування 
національної економіки 

Лекція, 
(4 год), 

F2F 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 
Опрацювання літератури: 
основна 1,2,3,4,6 
додаткова 5,9,10 
інформаційні ресурси в Інтернеті 11,12,19 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 

1. Експрес-опитування. 
2. Ситуаційні завдання  
3. Практичні завдання 
4. Тестові завдання 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Тема 9. Структурна перебудова 
національної економіки. 
9.1. Структура національної економіки: 
сутність та основні види. 
9.2. Проблеми та перспективи 
структурних перетворень в галузях 
національної економіки України. 
9.3. Поняття, цілі та основні напрямки 
структурної перебудови національної 
економіки. 
9.4. Потенціал конкурентоспроможності 
національної економіки України 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 
Опрацювання літератури: 
основна 1,2,3,4,6 
додаткова 1,4,7,9 
інформаційні ресурси в Інтернеті 8,9,20 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 

1. Експрес-опитування. 
2. Ситуаційні завдання  
3. Практичні завдання 
4. Тестові завдання 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Тема 10. Сталий розвиток національної 
економіки. 
10.1. Сутність, теорії та моделі 
економічного зростання національної 
економік.  
10.2. Фактори та джерела економічного 
зростання  
10.3. Стратегічні моделі економічного 
розвитку країн з транзитивною 
економікою 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 
Опрацювання літератури: 
основна 1,2,5,6 
додаткова 2,8,10 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 

1. Експрес-опитування. 
2. Ситуаційні завдання  
3. Практичні завдання 
4. Тестові завдання 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Тема 11. Економічна безпека 
національної економіки. 
11.1. Сутність економічної безпеки.  
11.2. Основні принципи забезпечення 
економічної безпеки України.  
11.3. Складові економічної безпеки. 
11.4. Правова база, що регламентує 
забезпечення економічної безпеки 
України. 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 
Опрацювання літератури: 
основна 1,2,5,6 
додаткова 2,8,10 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Практичне 
заняття, 
(4 год), 

F2F 

1. Експрес-опитування. 
2. Ситуаційні завдання  
3. Практичні завдання 
4. Тестові завдання 



 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Тема 12. Інституціональні форми 
інтеграції у світове господарство. 
12.1. Відкритість національної економіки і 
конвертованість моделей національних 
економічних систем. 
12.2. Принципи інтеграції національної 
економіки у світову економічну систему 
12.3. СОТ як інституціональна основа 
інтеграції у світову економічну систему. 
12.4. Інституціональні аспекти участі 
національної економіки у міжнародних 
валютно-фінансових відносинах та 
формування безпеки національної 
економіки. 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 

Ознайомлення з презентаційними матеріалами 
Опрацювання літератури: 
основна 1,2,5,6 
додаткова 2,8,10 

Згідно 

навчального 

розкладу 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

F2F 

1. Експрес-опитування. 
2. Ситуаційні завдання  
3. Практичні завдання 
4. Тестові завдання 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-6, друга – за темами 7-12  у письмовій формі. Під час 

виконання здобувачі вищої освіти мають продемонструвати уміння та навички використовувати набуті теоретичні знання 
з опанування економічних категорій, вивчення загальних основ, суті, методів пізнання та етапів виникнення економічної 
теорії, законів і принципів функціонування ринкової економіки, підприємництва, процесів відтворення та економічного 
зростання, державного регулювання та місця економіки України у світовому господарстві. 

Вивчення дисципліни передбачає виконання одного індивідуального завдання. Кожен здобувач вищої освіти 
індивідуально виконує зазначене завдання, яке розміщено в системі Moodle (https://moodle.duet.edu.ua/). 

Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи містяться в системі MOODLE. 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Гейко Л.М., Сментина Н.В. Національна економіка: навчальний посібник. Одеса: ротапринт, 2012 р. 315 с. 
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248 с. 
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2009 – 386 с. 
5. Національна економіка: навч. посібник, за заг. ред. проф. Л.О. Петкової. К.: “МПЛеся”, 2019. 288 с. 
6. Національна економіка: навч.-метод. посібник / укл. Сіренко К. Ю.; Академія Державної пенітенціарної служби 

Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 64 с. 
7. Національна економіка: підручник / За ред. проф. к.е.н. П.В. Круша. К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008. 416 с. 
8. Тарасович В. М. Національна економіка: навч. посібн. К.: ЦУЛ, 2019. 280с.  
9. Третяк Г. С. Державне регулювання економіки: навч. посібн. Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 118с.  
10. Чернявська О. В. Національна економіка: навч. посіб. К.: Алерта, 2018. 502 с. 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1. Булана О. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції у СОТ і 
ЄС. Економіка України. 2019. № 2. С.68-78. 
2. Гершуненко Ю.О. Реструктуризація виробничо-експортного потенціалу в системі зміцнення економічної безпеки 
України. Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. 2019. № 3. С. 69–73. 13.  
3. Гіднес О.Г. Ефективність державного управління сталим екологічним розвитком України. Інвестиції: практика та 
досвід. 2018. № 23. С.101-103. 
4. Горбатюк В.І. Державні фінанси як об’єкт управління. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 108-110. 18.  
5. Горянська Т.В. Зовнішня торгівля України та її місце у світовій економічній системі. Стратегічні пріоритети. 2019. 
№ 2. С. 177-183. 
6. Новак А.Я. Як підняти українську економіку: монографія. К.: “Гнозіс”, 2017. 344 с. 44.  
7. Перехідна економіка: підручник / За ред. В.М. Гейця. К.: Вища школа, 2018. 591 с. 
8. Савченко В.Ф. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. Національна економіка [Текст]: 
навчальний посібник. К.: Знання, 2018. 309с. 
9. Савченко В.Ф. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. Національна економіка [Текст]: 
навчальний посібник. К.: Знання, 2018. 309с. 
10. Якубенко В. Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці: монографія. Київ, 2004. 252 с. 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 
1. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://rada.gov.ua/ 
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 
3. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: http://www.ssmsc.gov.ua  
4. Офіційний сайт наукового журналу «Економіка України». URL: http://www.economukraine.com.ua/index.php  
5. Офіційний сайт збірника наукових праць «Економічна теорія та право». URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua 
6. Офіційний сайт науково-теоретичного журналу «Економічна теорія». URL: http://etet.org.ua  
7. Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук 

http://rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://econtlaw.nlu.edu.ua/
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України. URL: http://www.idss.org.ua  
8. Офіційний сайт Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України. URL: http://ief.org.ua 
9. Офіційний сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. URL: http://www.ier.com.ua 
10. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: http://www.imf.org/external/ 
11. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: 

http://www.me.gov.ua  
12. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua 
13. Офіційний сайт Національного Банку України. URL: http://www.bank.gov.ua 
14. Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua 
15. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua 
16. Офіційний сайт Світового банку. URL: http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine 
17. Офіційний сайт Світової організації торгівлі. URL: https://www.wto.org 
18. Офіційний сайт «Мережа аналітичних центрів України». URL: http://www.intellect.org.ua 
19. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://smida.gov.ua/  
20. Міжнародний інститут аналізу бізнесу: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.iiba.org/  
21. Рішення для бізнесу YouControl: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://youcontrol.com.ua/ 
 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  

Публікації у періодичних наукових виданнях: 

1. Holikova K.P. Modern socio-demographic trends affecting the business sector of the economies of Latvia and Ukraine / 
Mietule I., Maksymova I.I., Holikova K.P. // Society.Integration. Educatoin. Proceedings of the International Scientific 
Conference. - Rezehne Academy of Technologies, 2018. - vol. VI. - р. 304-311 
URL:http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3254 

2. Holikova K.P. Key trends in the development of marketplaces as a trigger for the transformation of global business / 
Mietule I., Maksymova I.I., Holikova K.P. // Society.Integration. Educatoin. Proceedings of the International Scientific 
Conference. - Rezehne Academy of Technologies, 2019. - vol. VI. - р. 374-386 
URL:http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol6.3883 (Міжнародні наукометричні бази: Web of Science Core Collection) 

3. Holikova K.P. Perfecting of mathematical tools for forecasting the country development vectors on the basis of economic 
and demographic parameters system analysis / ProvolotskaО., Voloshyna S., NieizviestnaО., Holikova K. // Periodicals of 
Engineering and Natural Sciences, 2019.- Vol. 7, No. 2. - p.509-521 URL:http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-
s2.0-85070411435&partnerID=MN8TOARS (Scopus) 

4. Holikova K.P. Sustainable Development Indicators Under Analysis of European Union Member States and Ukraine / 
Holikova K., Maksymova I., Matsyura S., Radko V., Rudenko N., Zhukova D. // Proceedings of the  III International Scientific 
Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020)., 2020. – vol. 129. - pp. 215-221  

URL:http://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.027 
5. Holikova K.P. Criteria Evaluation of the Results of the Implementation of the Business Process Automation System  / 

Holikova K., Maksymova I., Matsyura S., Radko V., Rudenko N., Zhukova D. // IV International Scientific Congress “Society of 
Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 2021)., 2021. vol. 100. 

URL:http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/202110001019 
6. Holikova K.P. Higher Education As A Value And Its Impact On The Well-Being Of Society/ Iveta Mietule; Irina 

Maksymova; Kateryna Holikova; Inta Kotane; Laura Viskere // 14th International Conference on Education and New 
Learning Technologies, Palma, Spain, 2022, 3260-3267 URL:https://doi.org/10.21125/edulearn.2022.0800 

7. Holikova K.P. Adaptive Transformation of Ukraine’s Economy in the Context of Covid-2019 Pandemic / Kateryna 
Holikova; Svitlana Matsyura; Viktoriia Radko; Kobuljon Kurolov; Nina Rudenko; Daryna Zhukova// IV International 
Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – ISC SAI, 2022, 401-409  

URL:http://dx.doi.org/10.5220/0011363300003350 
 

 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 
Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах і є необхідною для 
опанування подальших навчальних дисциплін «Економікс», «Економічний аналіз», тощо.  
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції 32 8 

Практичні (лабораторні) 32 8 

Самостійна робота студента (СРС) 98 146 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 18 18 

Курсова робота 30 30 

 

http://ief.org.ua/
http://www.ier.com.ua/
http://www.imf.org/external/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
https://www.wto.org/
http://www.intellect.org.ua/
http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3254
http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol6.3883
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85070411435&partnerID=MN8TOARS
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85070411435&partnerID=MN8TOARS
http://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.027
http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/202110001019
https://doi.org/10.21125/edulearn.2022.0800
http://dx.doi.org/10.5220/0011363300003350
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J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 
 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 10 5 

виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

25 25 

науково-дослідницька робота 5 10 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 50 

Разом 100 100 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних обов’язків:   
 не запізнюватися на заняття;   
 не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під час 

виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   
 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;   
 брати очну участь у контрольних заходах;   
 будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в тому 

числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як порушення 
норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення експерименту, 
практики);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;   
метод проблемного викладу;   
дослідницький. 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування по бланкам. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - https://moodle.duet.edu.ua/ 
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus - український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо Ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. 
Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 

https://zoom.us/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/
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P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією 
із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від 
інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не 
подавати один і той же звіт двічі. 
Викладання дисципліни здійснюється відповідно до загальноприйнятих норм освітньо-наукової діяльності 
здобувачами вищої освіти з дотриманням основних моральних і правових стандартів академічної поведінки та 
принципу нетерпимості до порушень етики академічних взаємовідносин, згідно «Положення про академічну 
доброчесність у Державному університеті економіки і технологій» 
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf  (затв. Вченою радою Державного університету 
економіки і технологій, протокол №5 від 25 листопада 2021р.). 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри економіки та цифрового бізнесу Державного університету економіки і технологій - протокол 
№1 від 05 жовтня 2022 року 
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             Катерина ГОЛІКОВА 
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