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НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

 Предметом 
дисципліни «Національна економіка» є  

закономірності та принципи формування,  

функціонування, регулювання та розвитку 

національних економічних систем 



НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

 Метою вивчення 

навчальної дисципліни «Національна економіка» 
є формування у студентів додаткових компетентностей, що надають 

такі 

 можливості та переваги на ринку праці як 
 знання 

основних закономірностей і проблем функціонування та регулювання 

національних  економічних систем (НЕС) різних типів і, у першу чергу, 

національних економік 

ринкового та перехідного типу, з особливим акцентом на НЕС 

України, 

уміння 

аналізувати стан і визначати головні напрями соціально-

економічного розвитку  країни та її державної економічної політики 

(ДЕП) в умовах ринкових відносин. 



НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

Досягнення мети забезпечується вивченням теорії та 

базисних  інститутів національної економіки, завдань 

ефективного 

використання живої праці, основного капіталу, 

науково- 

виробничого потенціалу, оборотного капіталу країни, 

розвитку 

демократії, ринкових відносин 



ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДОДАТКОВО СПРИЯЄ  
ФОРМУВАННЮ СТУДЕНТОМ ТАКИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Здатності до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 



ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДОДАТКОВО СПРИЯЄ  
ФОРМУВАННЮ СТУДЕНТОМ ТАКИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Здатності виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області,  основ функціонування сучасної економіки на мікро-, 

мезо-, макро- та  міжнародному рівнях. 

Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 

чинними  нормативними та правовими актами. 

Здатності пояснювати економічні та соціальні процеси і явища 

на основі  теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати. 

3датність обґрунтовувати економічні рішення на основі 

розуміння  закономірностей економічних систем і процесів 

та із застосуванням  сучасного методичного інструментарію. 



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

а

ц 

інститути національної економіки. Теорія суспільного добробуту та 

соціально-  ринкової економіки. Характеристика економічного потенціалу. 

Інституціональні  чинники розвитку національної економіки. 

Функціонування інфраструктури  національного ринку. Державність та 

державне управління економікою. свобода та економічний порядок.

 Структурна 

Демократія,  

перебудова  

національн

ої 

економічна 

національн

ої  

економіки. 

Політика економічного

 зростання 

економіки. Програмування та

 прогнозування 

в національній економіці. Інституціональні форми інтеграції у світове 

господарство 

Навчальний курс складається з таких тем: 

Національна економіка: загальне та особливе. Економічні теорії та 

базисні 



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування та розвиток у студентів таких результатів  

навчання: 
Знати та використовувати економічну 

термінологію,  пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки. 

Розуміти принципи економічної науки, 

особливості  функціонування економічних 

систем. 

Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для  виявлення ключових характеристик 

економічних систем різного  рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб'єктів. 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Лекційний матеріал 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

 

Методичні вказівки та завдання для практичних занять,  

самостійної роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання, тести 

Підручник. навчальний посібник,  

Дистанційний курс 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Кандидат економічних наук, професор Ковтун О. І. 



ВДАЛОГО  
ВИБОРУ! 


