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Навчальна дисципліна “Національна економіка” вивчає

теоретичні основи, закономірності й еволюційні етапи розвитку

національної економіки. Обґрунтовує пріоритети й заходи економічної

політики держави, спрямовані на стабільний економічний розвиток та

підвищення якості життя населення за умов дотримання вимог

національної економічної безпеки.

Навчальна дисципліна “Національна економіка” вивчає основні

проблеми функціонування національної економіки України, стратегію

розвитку держави. Аналізуються структурні перетворення національної

економіки, механізми реалізації державної політика та її складові.

Дисципліна займає важливе місце в підготовці фахівців із

економіки та управління підприємства, допоможе студентам набути

спеціальних знань і навичок застосування їх у практичній роботі, а

також самостійно оцінювати стан національної економіки України.



Завдання: студенти мають освоїти основні цілі, методологію та

методику аналізу стану економіки на макрорівні; освоїти методику

аналізу розвитку окремих галузей, показників товарного, грошового,

фондового ринків, ринку праці; здійснювати комплексні дослідження

напрямків державної економічної політики; аналізувати зовнішнє та

внутрішнє макроекономічне середовище; обґрунтувати

макроекономічні стратегії, формувати механізми реалізації

макроекономічних стратегій; оцінювати результати макроекономічної

діяльності в цілому та в межах етапів, стадій та регіонів; вміти

аналізувати важливі економічні процеси – інфляційний, бюджетний;

інвестиційний та інноваційної діяльності.

Вивчення цих проблем допоможе студентам набути спеціальних

знань і навичок застосування їх у практичній роботі, а також

самостійно оцінювати стан національної економіки.



Мета вивчення навчальної дисципліни “Національна

економіка” – дати студентам теоретичні знання та

практичні навички з методики аналізу функціонування

національної економіки.

Предметом вивчення дисципліни є: методологічні та

методичні особливості аналізу економіки на макрорівні;

дослідження стану товарного, фінансового ринку та ринку

праці; виявлення основних макроекономічних пропорцій,

структури та ефективності виробництва найважливіших

галузей економіки; визначення основних факторів і

показників інвестиційної діяльності, індикаторів

макроекономічної нестабільності – інфляції та безробіття,

а також причин їх виникнення і наслідки.



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої освіти має бути

сформовані наступні елементи компетентності:

знання: ознаки національної економіки; сутність та методи макроекономічного аналізу; принципи і

фактори функціонування, структурні елементи національної економіки; теоретичні основи національної

економіки; сутність демократії та свободи як базових інститутів національної економіки; характеристику

типів економічних господарських систем, критерії їх класифікації; моделі організації національного

господарства; характеристику економічного потенціалу; сутність та чинники виникнення тіньової

економіки; механізм функціонування ринку праці; методи вимірювання нерівності в розподілі доходів;

показники стану грошово-кредитного ринку; характеристику фінансової системи та фінансової політики;

цикли ділової активності; причини та наслідки інфляції; принципи взаємодії світового господарства і

національної економіки; абсолютні та порівняльні переваги у міжнародній торгівлі; сутність економічної

безпеки національної економіки; методичні аспекти визначення економічної безпеки; сутність

міжнародної економічної інтеграції; форми міжнародної економічної інтеграції; характеристику

міжнародних економічних організацій.

вміння: проводити розрахунки щодо визначення валового внутрішнього продукту країни;

проводити аналіз ринку праці; проводити розрахунки показників стану грошово-кредитного ринку;

визначати чинники, що впливають на економічний потенціал; вимірювати нерівність в розподілі доходів

населення; визначати розмір та темпи інфляції; визначати реальний та номінальний валютний курс;

проводити розрахунки інтегрального показника економічної безпеки; розраховувати показники

ефективності проведення зовнішньоторговельних операцій; здійснювати комплексні дослідження

напрямків державної економічної політики, аналізувати зовнішнє та внутрішнє макроекономічне

середовище; обґрунтувати макроекономічні стратегії; аналізувати бюджетну діяльність.



Зміст навчальної дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе.

Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної 

економіки.

Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової 

економіки.

Тема 4. Характеристика економічного потенціалу.

Тема 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки.

Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку.

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. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.


