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Національна економіка 

Вибіркова дисципліна  

Цикл професійної та практичної підготовки                                 

 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення дисципліни є принципи і методи управління 

національною економікою та її розвитком, а також сукупність ресурсних, 

економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають 

відмітні ознаки національної економіки та її специфіку функціонування. 

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни 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. 

 

Основні завдання 

 

- розкрити загальне та особливе в національній економічній системі; 

- дослідити інституційні чинники та їхній вплив на специфіку 

економічного розвитку; 

- визначити функціональну роль держави в управлінні економікою та її 

інтеграцією у світове господарство; 

- формування у студентів аналітичного мислення та навичок проведення 

аналізу стану основних пропорцій економіки країни, оцінки збалансованості 

праці, капіталу, продукту, виробництва, споживання.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

бакалаврів 

 

Навчальна дисципліна «Національна економіка» взаємопов'язана з такими 

дисциплінами як «Політична економія»; «Макроекономіка»; «Мікроекономіка»; 

«Історія економіки та економічної думки»; «Міжнародна економіка»; 

«Державне регулювання економіки». 

 

Вимоги до знань і умінь 

 

Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня 

підготовки студентів, за якого вони повинні: 

а) знати: 

- закономірності становлення, функціонування та розвитку національної 

економіки; 



- методологічні основи та засоби впливу держави на економічний та 

соціальний розвиток держави; 

- сутність, функції, методологію та методику соціально-економічної 

стратегії країни; 

- особливості розвитку різних сфер господарської та соціальної 

діяльності; 

- інтеграційні прагнення національної економіки. 

 

б) уміти: 

- виявляти конкурентні переваги та слабкості, притаманні національній 

економіці; 

- аналізувати основні фактори, що впливають на стан економіки; 

- характеризувати зміну ефективності національної економіки, індексу 

соціального розвитку, природного приросту населення, рівня зайнятості, 

безробіття, бідності, експортної квоти; 

- використовувати різноманітні методи вивчення економічних явищ; 

- виділяти пріоритетні напрямки конкурентної політики країни в умовах 

розвитку зовнішньоторговельних зв’язків; 

- розрізняти сценарії економічного і соціального розвитку країни. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе. 

Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. 

Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціальної ринкової економіки 

Тема 4. Національні рахунки та основні показники  розвитку національної 

економіки. 

Тема 5. Національне багатство та характеристика економічного 

потенціалу. 

Тема 6. Функціонування інфраструктури національної економіки. 

Тема 7. Державність та державне управління економікою. 

Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. 

Тема 9. Структурна перебудова національної економіки. 

Тема 10. Програмування та прогнозування національної економіки. 

Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці. 

Тема 12. Інтеграція національної економіки у світове господарство. 

 

 Кафедра – кафедра економічної теорії  

 Мова викладання – українська 



 Форми організації навчального процесу – лекції, семінарські заняття 

 Форма підсумкового контролю - залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес  - доц. Пікулик О.І. 
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