
 



1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Паламаренко Яна Вікторівна, кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри економіки, електронна адреса: palamarenko@vsau.vin.ua 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 23. Національна економіка;  

кількість кредитів ЄКТС – 4;  

кількість годин – 120 годин, у тому числі 30 аудиторних годин, 90 години 

самостійна робота. 

Програма навчальної дисципліни передбачає перезарахування кредитів 

освітніх компонентів, отриманих студентами, які навчались за програмою  

академічної мобільності, неформальної та інформальної освіти за наявності 

відповідних підтверджуючих документів. 

Передбачено розробка аудіокурсу, дистанційних online курсів для 

здобувачів з особливими освітніми проблемами (інклюзивної освіти). 

 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, 3 курс, 6 семестр. 

 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

Організація торгівлі належить до навчальної дисциплін обов’язкової 

компоненти, освітній компонент циклу професійної та практичної  підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані 

з таких дисциплін (пререквізитів): «Економіка підприємства», «Аграрна 

політика та земельні відносини». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Аграрна політика та земельні 

відносини». 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни. Освітня компонента 

«Національна економіка» спрямована на отримання здобувачами однієї з 

важливих і універсальних компетентності – довести основні теоретичні 

положення сучасної економіки до оволодіння студентами економічних 

спеціальностей; надати допомогу в започаткуванні у студентів навичок та 

вмінні використовувати теоретичний інструментарій в дослідженні економічної 

поведінки господарювання, а також можливостей її прогнозування; 

демонструвати можливостей мікроекономіки як інструменту для прийняття 

рішень менеджерами. 
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5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Формування системи теоретичних і практичних знань і компетентностей 

щодо використання мікроекономічних моделей у наукових дослідженнях, 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність проявляти 

ініціативу у прийняті підприємницьких рішень, здатність описувати економічні 

та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, 

аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати 

5.3. Задачі вивчення дисципліни – теоретична та практична 

підготовка, самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення, використовувати 

аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних 

рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

сформувати такі програмні компетентності: 

інтегральні компетентності (ІК): 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки. 

загальні компетентності (ЗК):  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 

основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях. 

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами. 

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію. 

програмні результати: 

РН 3.  Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки, 



РН 4.  Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем. 

РН 9.  Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

РН 11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових відносин. 

РН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків. 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні навички 

(hardskills): практичні навички (систематизація знань з організації торгівлі в 

сучасних умовах господарювання, використовується аналітичний та 

методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень), робота в 

команді (реалізується через: метод проєктів), комунікативність (реалізується 

через: метод роботи в парах та групах, метод самопрезентації), лідерські 

навички (реалізується через: робота в групах, метод проєктів, метод 

самопрезентації).  
 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 
 

Програма  дисципліни  орієнтована  на глибоке засвоєння та вивчення, що  

полягає у формуванні знань про закономірності становлення, функціонування 

та розвитку національної економіки як динамічної системи та підсистеми 

світового господарства з позицій виділення загальних тенденцій еволюції 

економічних систем та особливостей вітчизняної практики господарювання.  

 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 
 

Тиждень Назви теми 

Форми організації навчання та 

кількість годин 
Самостійна 

Робота, 

кількість годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 
Тема 1. Національна 

економіка: загальне та 

особливе 

2 2 12 

2,3 
Тема 2. Економічні теорії 

та базисні інститути 

національної економіки 

2 2 12 

4,5 
Тема 3. Економічний 

потенціал національної 
економіки 

2 2 10 

6,7 
Тема 4. Інституціональні 

чинники функціонування 

національної економіки 

2 2 12 

8,9 

Тема 5. Державне 

управління та державне 

регулювання національної 
економіки 

2 2 

12 



10,11 

Тема 6. Структурна 

політика та структурна 
перебудова національної 
економіки 

2 2 

10 

12,13 

Тема 7. Прогнозування, 

програмування та планування 

розвитку національної 

економіки 

2 1 

10 

14,15 
Тема 8. Політика 

економічного зростання в 

національній економіці 

4 1 

12 

Разом 16 14 90 

 

6. Самостійна робота студента 

 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 

виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального творчого 

завдання.  

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 

цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою його 

підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 

діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 

практичні завдання. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою для 

засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний і 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи здобувачів 

передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю 

самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; виконання 

здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та оцінювання 

результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності виконання 

здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 

заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

 



№ Вид самостійної роботи Години 
Терміни 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка  до практичних занять та 

лекційних занять (опрацювання 

літературних джерел) 

14 щотижнево 

Усне та 

письмове 

опитування 

2 Розв’язування типових задач та 

ситуаційних вправ, заповнення таблиць, 

моделювання схем, виконання 

тренувальних завдань, що вимагають 

осмислення, запам’ятовування і 

простого відтворення раніше 

отриманих знань 

20 щотижнево 

Усне та 

письмове 

опитування 

3 Групові та індивідуальні творчі 

завдання (підготовка презентацій та 

доповідей за обраною проблематикою, 

розробка та захист проєктів, вирішення 

і письмове оформлення завдань, схем, 

діаграм, таблиць) 

32 
4 рази на 

семестр 

Спостереження 

за виконанням, 

обговорення, 

виступ з 

презентацією, 

усний захист 

4 Контрольні роботи та тестування 

(опрацювання тестів згідно теми 

практичного заняття, самостійне 

розв’язування типових задач, письмове 

оформлення завдань) 

24 
2 рази на 

семестр 

Тестування у 

системі 

СОКРАТ 

Разом 90   

Рекомендовані джерела інформації  

 

Основні 

1. Мельник А.Ф., Васіна А.Ю., Желюк Т.Л., Попович Т.М. Національна 
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5. Тарасевича В.М. Національна економіка: навч. посіб. для студ. вищ.

навч. закл. К.: Центр учбової літератури, 2009.  280 с. 

6. Базилевич В., Лукьянов В., Писаренко Н., Квіцінська Н. Мікроекономіка: 

Опорний конспект лекцій.  К: Четверта хвиля, 1998. 
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8. Методи навчання 

 

- використання мультимедійних лекцій (вступна, тематична, оглядова, 

проблемна, лекція-діалог, пояснювально-ілюстративна лекція, лекція-

дискусія, заключно-узагальнююча лекція); 

- використання фліпчарту (проведення тренінгів, семінарів); 

- розв'язання ситуаційних задач; 

- круглі столи, економічні турніри, ділові та рольові ігри, що 

формують професійну компетентність; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- розв'язання кросвордів відповідно тем; 
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9. Контроль і оцінка результатів навчання  

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних занять – 50 балів (усний 

контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін., 

індивідуальні завдання, розв’язування задач та ін.); рубіжний контроль 

(колоквіум у формі тестування) – 10 балів; показники наукової, інноваційної, 

навчальної, виховної роботи та студентської активності – 10 балів, підсумковий 

контроль, (екзамен в усній або тестовій формі) – 30 балів. Разом: 100 балів. 

Якщо здобувач протягом семестру за підсумками поточного та рубіжного 

контролів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 

дисципліни (менше 35 балів), то він до заліку не допускається. Крім того, 

обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та 

рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи 

(колоквіуму). 

Форми поточного та підсумкового контролю  

 

- екзамен; 

- тести; 

- контрольні роботи; 

- самопрезентації; 

- презентації; 

- самопрезентації; 

- командні наукові проєкти; 

- самоконтроль; 

- взаємоперевірка. 

 

Шкала оцінки знань студента 

 

Оцінка за національною 

4-бальною  шкалою 

Рейтинг студента, 

бали 

Оцінка за 

шкалою  ECTS 

Відмінно 90 – 100 А 

 

Добре 

82-89 

 

 

В 

 

 

 

 

С 

75-81 С 

 

Задовільно 

66-74 D 

60-65 Е 

 

Незадовільно 

35-59 FX 

1-34 F 



Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни 

(менше 35 балів), то він не допускається до заліку чи екзамену. Крім того, 

обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками контрольних 

заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації).  

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих документів 

як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 
 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
 

Усний виступ, 

письмові відповіді, 

виконання і захист 

творчої роботи, 

тестування 

Критерії оцінювання 

90-100 % 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

73-89 % 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань. 

55-72 % 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

35-54 % 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

15-34 % 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-15 % 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 

вирішив жодного тестового завдання. 



 


