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Мета і задачі дисципліни
Метою дисципліни є вивчення закономірностей та особливостей
функціонування національної економіки порівняно з економіками інших
країн.
Задачі дисципліни: вивчення поняття, ознак та цілей національної
економіки; розуміння структури національної економіки та взаємодії її
елементів; аналіз особливості розвитку економіки України; вивчення
теорії суспільного добробуту і її вплив на соціально-ринкову економіку
як основу підвищення якості життя громадян; аналіз різних теорій щодо
розвитку національної економіки; вивчення економічного потенціалу
країни та аналіз його структури; розуміння міжнародних інтеграційних
процесів та визначення місця в них України.
В
Тематика дисципліни
1. Національна економіка: загальне і особливе.
2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки.
3. Теорія суспільного добробуту й соціально-ринкова економіка.
4. Характеристика економічного потенціалу.
5. Функціонування інфраструктури національного ринку.
6. Державність та державне управління економікою.
7. Демократія, економічна свобода та економічний порядок.
8. Структурна перебудова національної економіки.
9. Планування та прогнозування національної економіки.
10. Політика економічного зростання в національній економіці.
11. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.
С
Стиль та методика навчання
Організаційнометодичні форми Лекційні та практичні заняття
вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
Форми
завдання, залік
контролю
D
Компетентності
ЗК2. Здатність до абстрактного та системного мислення, в т.ч. з
Загальні
використанням сучасних методів пізнання.
СК7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи та
Спеціальні
структури міжнародних економічних відносин, та їх впливу на структуру
(фахові,
й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.
предметні)
СК10. Розуміння міжнародних інтеграційних процесів та місця в них
України з урахуванням національних інтересів України на міжнародній
арені.
СК12. Розуміння характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей
та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав.
СК17. Розуміння специфіки функціонування реального сектору
економіки регіону. Здатність аналізувати та прогнозувати його розвиток
в мінливих ринкових умовах.

Е

Основні результати навчання
РН2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих
країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях;
механізми міжнародних, суспільних та міжрегіональних комунікацій.
РН6. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну фахову область на
практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних
ситуацій. Знати та використовувати фахову термінологію, пояснювати
базові концепції міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій.
РН8. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про
стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших
держав. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології,
програмні пакети загального і спеціального призначення.
РН10. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення
проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

