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Обсяг 

3 кредити, 90 годин, 

в т.ч.  лекцій 20 год., 

практичні паняття 20 год.,  
самостійна робота 50 год. 

Період вивчення: 

1-й курс , 2-й семестр 

Підсумкова форма  

контролю: 

«залік» 

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 вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної  діяльності. 

Навичок використання сучасних інформаційних 

систем так  комунікаційних технологій. 

 Здатності проведення дослідження на відповідному рівні. 

Здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності  і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей  розвитку предметної області, її місця у загальній

 системі знань про природу  і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій 



ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДОДАТКОВО СПРИЯЄ  
ФОРМУВАННЮ СТУДЕНТОМ ТАКИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Здатності досліджувати тенденції розвитку економіки 

за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного 

аналізу,  робити узагальнення стосовно оцінки прояву 

окремих явищ, які  властиві сучасним процесам в 

економіці 



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 і розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові 

та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на рівні 

різних  економічних систем. 

Володіти загальнонауковими методами дослідження 

соціально-  економічних процесів. 

Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені

 необхідністю  забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі  розуміння предметної області у загальній системі знань 



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! 


