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ВСТУП

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Особливості функціонування
національної економіки» складена відповідно до освітньо-наукової програми
підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності та
національні особливості господарсько-практичної і теоретико-економічної сфер.
Дисципліна «Особливості функціонування національної економіки» є
складовою частиною циклу професійної підготовки аспірантів спеціальності
051 «Економіка», що дозволяє поглибити знання у розумінні загального та
особливого у функціонуванні національної економіки. Дисципліна є важливою
складовою професійної підготовки докторів філософії у сфері економіки щодо
розуміння суперечності в особливостях функціонування національної економіки.
Анотація
Дисципліна «Особливості функціонування національної економіки» є
складовою професійної підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка».
Викладання дисципліни націлене на розуміння процесу відтворення виробництва в
контексті особливостей функціонування національної економіки.
Навчальна дисципліна «Особливості функціонування національної
економіки» призначена для надання аспірантам теоретичних знань та практичних
навичок компаративістського аналізу особливостей національної економіки.
Дисципліна включає філософський та прикладний характер закономірностей та
особливостей функціонування національної економіки.
Ключові слова: власність, багатство, національна економіка, економічні
механізми, економічний розвиток.
Abstract
The discipline "Peculiarities of the functioning of the national economy" is a
component of professional training of graduate students majoring in 051 "Economics".
Teaching the discipline aims to understand the process of reproduction of production in
the context of the peculiarities of the national economy.
The discipline "Features of the functioning of the national economy" is designed to
provide graduate students with theoretical knowledge and practical skills of comparative
analysis of the features of the national economy. The discipline includes the philosophical
and applied nature of the patterns and features of the national economy.
Key words: property, wealth, national economy, economic mechanisms, economic
development.
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів – 4

Модулів – 1
Змістових модулів – 2

Галузь знань, напрям
підготовки, рівень вищої
освіти
Галузь знань
05 «Соціальні та поведінкові
науки»

Спеціальність
051 «Економіка»

Загальна кількість
годин – 120

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2,0
самостійної
роботи – 3,4

Рівень вищої освіти:
третій (освітньо-науковий)

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
заочна
форма
форма
навчання навчання

Вибіркова

Рік підготовки:
3-й
3-й
Семестр
5-й
5-й
Лекції
20 год.
8 год.
Практичні
20 год.
4 год.
Лабораторні
Самостійна робота
80 год.
108 год.
Індивідуальне
завдання
Форма контролю:
залік
залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної
роботи становить:
для денної форми навчання – 33,3% до 66,7%;
для заочної форми навчання – 10% до 90%.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Особливості функціонування
національної економіки» є формування системного уявлення про закономірності,
чинники та мотиви функціонування складних соціально-економічних систем в
умовах динаміки процесів глобалізації, формування культури економічного
мислення та проблемно-персоніфікованого розуміння змісту, закономірностей
розвитку національної економіки, фахове володіння теоретико-прикладним
інструментарієм провідних наукових шкіл сучасної економічної теорії.
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Дисципліна, що має предметом механізм функціонування національної
економіки, повинна допомогти аспірантам перевести вже набуті знання у площину
їх практичного використання.
Завдання навчальної дисципліни «Особливості функціонування
національної економіки» полягає в тому, щоб розкрити аспірантам
взаємозалежність між загальним та особливим в розвитку економічних і
господарських систем з позицій формування ефективних моделей економічної
політики держави в інтересах зростання її економіки, конкурентоспроможності та
добробуту громадян.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти знатимуть:
- предметну сферу і методологічну основу механізму функціонування
національної економіки;
- філософо-світоглядний аспект базових економічних категорій;
- розуміти місце та роль сучасних економічних теорії у пізнанні
закономірностей функціонування і розвитку економічних і господарських
систем;
- структурні зміни в економіці та основні закономірності функціонування і
розвитку національної економіки як складно організованої цілісної системи;
- загальні риси світового досвіду розвитку національних економік;
- умітимуть розрізняти загальне, особливе та одиничне у функціонуванні і
розвитку національної економіки України.
Аспіранти матимуть наступні компетенції (вміння):
- уміння застосовувати універсальні навички дослідника в галузі економічних
наук.
- здатність до системного мислення, застосування сучасних теоретикометодологічних підходів та інструментарію економічної науки для дослідження
складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування
системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики;
- уміння ідентифікувати найважливішу проблематику, що становить інтерес
для широкого кола дослідників у галузі економічних наук.
- здатність до генерування принципово нових ідей та підходів до розв’язання
важливих науково-практичних завдань в галузі економічних наук в широкому
міждисциплінарному контексті;
- здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку
суб’єктів господарювання, оцінювати можливі ризики, економічні наслідки
ухвалення рішень;
- аналізувати дію базових економічних закономірностей на національному та
міжнародному рівні, їх специфічне проявлення в інтернаціональній сфері.
Викладання навчальної дисципліни «Стратегія економічного розвитку»
забезпечить такі програмні результати навчання:
- аналізувати наукові праці, виявляючи дискусійні та малодосліджені питання,
здійснювати моніторинг наукових джерел інформації стосовно проблематики, яка
досліджується встановлювати їх інформаційну цінність шляхом порівняльного
аналізу з іншими джерелами.
- аналізувати економічну інформацію, виявляючи та пояснюючи складні
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взаємозв’язки між об’єктами .
- розробляти нові методи, методології чи алгоритми у предметній області
наукових досліджень, здійснювати їх порівняння з існуючими підходами чи
методами та виявляти їх особливості та переваги;
- уміти
використовувати
фундаментальні
положення
макрота
мікроекономіки у плануванні, організації та управлінні діяльністю підприємства та
розробленні стратегії сталого розвитку на різних рівнях;
- уміти вдосконалювати та розробляти власні методики розрахунків екологоекономічних й соціально-економічних показників діяльності суб’єктів
господарювання, формулювати пропозиції щодо поліпшення нормативно-правової
бази їхнього розрахунку;
- уміти самостійно розробляти управлінські рішення з урахуванням чинників
екологічних ризиків для забезпечення підвищення соціально-економічної
ефективності функціонування підприємств, регіонів, національної економіки;
- надавати рекомендації щодо оптимального використання обмежених
природних ресурсів для досягнення поставлених соціальних та економічних цілей;
- ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у науководослідницькій та інноваційній діяльності.
3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Теоретичний базис розвитку національної економіки
Лекція № 1
Тематика лекції – Виробництво і споживання як форма взаємовідносин
людини і природи
Виробництво і споживання: історико-економічний аспект
Потреби як самоціль існування людини
Природа як лімітований ресурс ринкової економіки
Лекція № 2
Тематика лекції – Загальні положення щодо економічної системи та
закономірностей її розвитку
Поняття економічної системи, її мета і структура
Філософська типологізація економіки
Сучасні моделі ринкового господарства
Сутність національно-українського господарського укладу
Лекція № 3
Тематика лекції – Переосмислення економічних категорій
Філософсько-економічне визначення власності та права власності. Еволюція
поглядів щодо власності
Розвиток історичних уявлень про багатство і бідність
Поняття, принципи, функції розподілу. Сучасні економічні теорії розподілу
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Лекція № 4
Тематика лекції – Економічні аспекти глобальних проблем сучасності
Сучасна класифікація глобальних проблем
Поняття економічної глобалізації
Шляхи розв`язання глобальних проблем: економічний аспект
Проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Функціонування національної економіки
Лекція № 5
Тематика лекції – Характеристика економічного потенціалу
Економічний потенціал національної економіки: структура та особливості
Характеристика основних складових економічного потенціалу
Національне багатство як складова економічного потенціалу країни
Лекція № 6
Тематика лекції – Структурна перебудова національної економіки
Структура національної економіки
Цілі та завдання структурної політики держави. Механізм структурної корекції
національної економіки
Стан інфраструктури національної економіки.
Стан ринкової інфраструктури та її роль у ринковій економіці. Елементи
інфраструктури ринку та основні принципи їх функціонування.
Стимулювання інвестиційної діяльності як умова забезпечення ефективності
структурної перебудови національної
Лекція № 7
Тематика лекції – Інституціональні форми інтеграції у світове господарство
Вплив глобалізації на розвиток національної економіки
Форми і механізми інтеграції національної економіки у світове господарство
Участь України у Європейських та Євразійських інтеграційних процесах
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Державне регулювання валютних операцій та кредитно-розрахункових відносин
Боргова криза і стратегія управління зовнішньою заборгованістю
Лекція № 8
Тематика лекції – Національна економіка та економічна безпека
Сутність економічної безпеки національної економіки
Методологічні аспекти визначення рівня економічної безпеки
Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки
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4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Назви змістових
у тому числі
у тому числі
модулів і тем
усього
усього
л
п
с.р.
л
п
с.р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Особливості формування стратегії економічного розвитку України
Тема 1. Виробництво і споживання як
форма взаємовідносин людини і
14
2
2
10
14
1
13
природи
Тема 2. Загальні положення щодо
економічної системи та
14
4
2
8
14
1
13
закономірностей її розвитку
Тема 3. Переосмислення економічних
14
2
4
8
14
1
1
12
категорій
Тема 4. Економічні аспекти
14
2
2
10
14
1
1
12
глобальних проблем сучасності
Разом за змістовим модулем 1
56
10
10
36
56
4
2
50
Змістовий модуль 2. Функціонування національної економіки
Тема 5. Характеристика економічного
16
2
2
12
16
1
15
потенціалу
Тема 6. Структурна перебудова
16
4
2
10
16
1
1
14
національної економіки
Тема 7. Інституціональні форми
16
2
4
10
16
1
1
14
інтеграції у світове господарство
Тема 8. Національна економіка та
16
2
2
12
16
1
15
економічна безпека
Разом за змістовим модулем 2
64
10
10
44
52
4
2
58
Усього годин
120
20
20
80
120
8
4
108

5. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Кількість годин
Теми практичних занять

денна
форма
Виробництво і споживання як форма взаємовідносин людини і природи
2
Загальні положення щодо економічної системи та закономірностей її
2
розвитку
Переосмислення економічних категорій
4
Економічні аспекти глобальних проблем сучасності
2
Характеристика економічного потенціалу
2
Структурна перебудова національної економіки
2
Інституціональні форми інтеграції у світове господарство
4
Національна економіка та економічна безпека
2
Всього
20

заочна
форма
1
1
1
1
4
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6. Самостійна робота
Розподіл годин самостійної роботи для аспірантів денної форми навчання:
Вид самостійної роботи
Кількість годин
Підготовка до аудиторних занять (0,5 год/1 год. занять).
20
Підготовка до контрольних заходів
24
(6 год. на 1 кредит ЄКТС).
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не
36
викладаються на лекціях.
Всього
80
Самостійна робота виконується студентами згідно з розподілом годин за
темами і включає в себе різні види самостійної роботи: вивчення конспекту лекцій
та літературних джерел, підготовка до практичних занять, тестів та контрольних
робіт, самостійне вивчення окремих питань курсу, підготовка доповідей
6.1. Завдання для самостійної роботи
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Тема 1. Виробництво і споживання як форма взаємовідносин
людини і природи
Тема 2. Загальні положення щодо економічної системи та
закономірностей її розвитку
Тема 3. Переосмислення економічних категорій
Тема 4. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності
Тема 5. Характеристика економічного потенціалу
Тема 6. Структурна перебудова національної економіки
Тема 7. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство
Тема 8. Національна економіка та економічна безпека
Всього

Кількість годин
денна заочна
форма форма
10

13

8

13

8
10
12
10
10
12
80

12
12
15
14
14
15
108

Окремою формою самостійної роботи здобувача та такою, що оцінюється
понад обсягів завдань, які встановлені робочою програмою з відповідної
дисципліни, є науково-дослідна діяльність – участь здобувачів у роботі наукових
конференцій, дослідницьких проектів, участь у Всеукраїнських та Міжнародних
конкурсах тощо. Визнання результатів таких робіт профільними щодо дисципліни
«Особливості функціонування національної економіки» відбувається викладачем в
індивідуальному порядку на підставі письмових підтверджень: програм
конференцій, збірників тез, сертифікатів, дипломів тощо.
7. Методи навчання
При викладанні навчальної дисципліни «Особливості функціонування
національної економіки» використовується інформаційно-ілюстративний та
проблемний методи навчання із застосуванням:
 лекцій у формі діалогу;
 опорного роздаткового матеріалу;
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 тестування.
При проведенні занять використовуються наступні ТЗН:
 мультимедійна презентація.
8. Методи контролю
Для оцінювання знань аспірантів передбачається проведення поточних
контролів знань за ЄКТС.
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності аспіранта
при оцінюванні результатів поточного контролю є такі:
 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою
програмою навчальної дисципліни;
 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної
дисципліни, що міститься в основних та додаткових літературних джерелах;
 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
 характер відповідей на поставлені питання;
 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання
практичних задач;
 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів поточної роботи проводиться за такими критеріями:
0% завдання не виконано;
завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або
40% розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні, звіт
підготовлено недбало;
завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках
або в методиці; висновки містять окремі недоліки, судження здобувача
60%
вищої освіти не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним
відхиленням від вимог;
завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві
80%
недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу аспірантами денної
форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань:
 поточне тестування у вигляді контрольних завдань;
 оцінювання практичних завдань.
Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу аспірантами заочної
форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань:
 оцінювання індивідуально-дослідного завдання;
 тестування.
При оцінюванні знань для всіх форм навчання використовується 100-бальна
шкала оцінювання.
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9. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточне тестування та самостійна робота
Загальна сума балів
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4
Т5 Т6
Т7
Т8
100
10 10 15
15
10
10
15
15
10. Шкала оцінювання
Сума балів за всі форми
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за національною шкалою

Зараховано

Не зараховано

11. Навчально-методичне забезпечення
- конспект лекцій на паперовому носії та електронному носії;
- друкований роздатковий матеріал.
12. Рекомендована література
Базова
1. Економічна безпека: навчальний посібник / за ред. З.С. Варналія. - К.: Знання,
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3. Корнійчук, Л. Я. (2010). Економічне зростання і сталий розвиток.
4. Москаленко О. М. Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в
системі суспільних стратегічних потреб: монографія/ О. М. Москаленко. - К.:
КНЕУ, 2014. -550, [2] с.
5. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Філософія економіки і
економічного розвитку» / Укладачі Н. О. Поліщук, Н. І. Дяченко. –
Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2013. – 141 с.
6. Національна економіка: навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна,
Т. Л. Желюк, Т. М. Попович; за ред.. А. Ф. Мельник. – К.: Знання, 2011. – 463 с.
7. Фещенко В.М. Сучасні економічні теорії: навч. посіб. / В. М. Фещенко. – К.:
КНЕУ, 2012. 474 с.
Допоміжна
1. Алимов О.М., Даниленко А.І., Трегобчук В.М. та ін. Економічний розвиток
України: інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія. – К.:
Об’єднаний ін-т економ. НАН України, 2005. – 540 с.
2. Бодрийяр, Ж., Бродель, Ф., Делягін, М. Г., Друкер, П., Іноземцев, В. Л., Левада,
Ю. А., ... & Стиглер, Г. Засади розвитку постіндустріальної економіки.
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3. Гайдай, Т. В. (2010). Теорія інституційних змін Д. Норта та проблеми перехідних
економік.
4. Гайдай, Т. В. (2014). Еволюція концептуально-методологічних основ теорії
інституційних змін. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса
Шевченка. Серiя: Економiка, (164).
5. Ліст Ф. Національна система політичної економії/ Ф. Ліст [Електронний ресурс].
- Режим доступу: http://knukim-edu.ua/index/ php?id=613& view=asticle.
6. Нікитенко Д. В. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи :
монографія / П. В.Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій [та ін.]; за ред. З.С.
Варналій. К.: Знання України, 2008. 675 с. (Нікитенко Д.В.: теми 1, 3 14)
13. Інформаційні ресурси
1. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua
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ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/
3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
4. Цифровий репозиторій НУВГП. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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