
Силабус курсу 

Національна економіка України в умовах європейської інтеграції  

Ступінь вищої освіти –магістр 

Освітньо - наукова програма підготовки докторів філософії з економіки  

Спеціальність 051 - Економіка 

Рік навчання: І, Семестр: 2, Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу: д.е.н., професор Носова Ольга Валентинівна 

Контактна інформація: olgano59@gmail.com, +380683964470 

 Опис дисципліни: «Національна економіка України в умовах європейської 

інтеграції» формує систему знань про економічну систему України в умовах 

євроінтеграції. Переваги вивчення дисципліни «Національної економіки 

України в умовах європейської інтеграції» полягають у набутті методології, 

практики новітніх економічних досліджень та їхнього адаптування 

студентами до сучасного стану розвитку економіки України, обґрунтовані 

висновків щодо аналізу національної  економіки.  

Завдання вивчення дисципліни полягає у 

 

Мета: формування у студентів системи знань для розуміння умов і факторів 

становлення національної економіки, механізмів та інструментів функціонування 

національної економічної системи в  контексті європейської інтеграції.  

 

Завданням курсу є оцінка потенціалу національної господарської системи, її 
структурно-функціональних особливостей, виявлення можливостей 
забезпечення сталого економічного розвитку, забезпечення безпеки 
національної економіки на міжнаціональному ринку, а також умов , факторів, 
проблем і можливостей побудувати конкурентоздатну економіку в умовах 
глобалізації. Предметом курсу є вся сукупність продуктивних сил, 
економічних відносин, соціокультурних, політичних, морально-етичних 
традицій і цінностей ведення господарської діяльності, що встановились у 
певній державі і впливають на особливості її економічного розвитку під 
впливом євроінтеграції. 

У процесі вивчення курсу студенти повинні вільно володіти економічною 

термінологією, понятійним апаратом і категоріями дисципліни у процесі їх 

дискусійного обговорення; застосовувати методологію і методи 

економічного аналізу певних економічних процесів і явищ; вміти робити 

узагальнення і висновки та давати порівняльні характеристики різних 

поглядів і концепцій, які мають місце у економічної науки; творчо 
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використовувати теоретичні положення для аналізу конкретних ситуацій, 

вміти давати власну науково-обґрунтовану оцінку будь-якого економічного 

явища. 

 

Структура курсу 

Годин 

(лек./сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

1/2 Національна економіка 

України в умовах 

євроінтеграції як наукова 

дисципліна. 

Сформувати уявлення 

студентів про предмет  

науки та її функції у 

процесі євроінтеграції 

України, 

продемонструвати методи 

пізнання економічних 

явищ і процесів.  

 

Тести, 

питання, 

доклади, 

реферати. 

1/2 Економічні теорії і базові 

інститути національної 

економіки під впливом 

євроінтеграції. 

Сформувати знання про 

механізм функціонування 

базових інститутів 

національної економіки. 

Тести, 

питання, 

доклади, 

реферати. 

1/2 Характеристика 

економічного потенціалу 

національної економіки. 

Обґрунтувати сучасні 

тенденції розвитку 

економічного потенціалу 

національної економіки. 

Тести, 

питання, 

доклади, 

реферати. 

-/2 Інституціональні чинники 

розвитку національної 

економіки. 

З’ясувати 

інституціональний підхід 

до визначення сутності  та 

чинників розвитку 

національної економіки. 

Тести, 

питання, 

доклади, 

реферати. 

-/2 Державні інститути та  

механізм регулювання 

національної економіки. 

Сформувати знання щодо 
державних інститутів та  

механізму регулювання 

економіки. 

Тести, 

питання, 

доклади, 

реферати. 

1/2 Обґрунтування перспектив 

економічного розвитку: 

прогнозування, 

програмування та 

планування в умовах 

євроінтеграції. 

Визначити переваги 

використання 
прогнозування, 

програмування та 

планування в умовах 

євроінтеграції. 

Тести, 

питання, 

доклади, 

реферати. 

1/2 Політика економічного 

росту  в національній 

економіці. 

Сформувати знання про 

політику економічного 

росту та з’ясувати основні 

напрямки в національній 

економіці України.   

Тести, 

питання, 

доклади, 

реферати. 

1/2 Структурна політика і  

зміна структури  

національної економіки. 

Обґрунтовані висновки 

щодо структурної 

політики та зміни 

структури економіки 

України. 

Тести, 

питання, 

доклади, 

реферати. 



1/2 Соціальна  ринкова 

економіка та соціальна 

політика в умовах 

євроінтеграції. 

Сформувати знання про 

соціальна  ринкову 

економіку, визначити 

сутність та особливості 

соціальна політика в 

умовах євроінтеграції.  

Тести, 

питання, 

доклади, 

реферати. 

1/2 Національна економіка 

України в умовах 

євроінтеграції. 

Обґрунтовані висновки 

щодо сучасного стану 

національної  економіки 

України, резервів та 

перспектив її розвитку в 

умовах глобалізації та 

європейської інтеграції 

Тести, 

питання, 

доклади, 

реферати. 
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Форми оцінювання 

Письмовий екзамен (відповіді на проблемні питання та розв’язання певної 

наукової задачі), проміжні контрольні роботи та опитування, захист 

індивідуальної роботи (есе, проекту) та наукових звітів із оцінювання 

досягнутого. 


