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Назва та стислий зміст практичного заняття

Мета заняття

Заняття 1. Економічні теорії та базисні
інститути національної економіки.
Основні поняття: національна економіка, об'єкт і
суб'єкти
національної
економіки,
основні
показники, що характеризують стан національної
економіки, основні моделі економічних систем,
економічні теорії національної економіки, теорія
інститутів,
базисні
інститути
національної
економіки, мікро-, мезо- та макрорівні національної
економіки.
Заняття 2. Теорії суспільного добробуту.
Характеристика економічного потенціалу.
Основні поняття: теорія добробуту, теорія
суспільного вибору, причини суперечностей і
неспроможності деяких теорій, критерії соціальних
гарантій, соціальна політика держави та її
принципи, об'єкти та суб'єкти соціальної політики,
показники соціальної політики, рівень та якість
життя населення, соціальний захист населення,
економічний
потенціал,
природно-ресурсний
потенціал, виробничо-технологічний потенціал,
трудовий потенціал, науково-технічний потенціал,
внутрішньо-економічний потенціал, експортний
потенціал, інформаційний потенціал, економічний
потенціал,
національне
багатство,
тіньова
економіка,
неофіційна
економіка,
фіктивна
економіка, підпільна економіка

Освоєння сутності
національної економіки,
аналіз формування
економічних теорій та
базисних інститутів
національної економіки.

Заняття 3. Інфраструктура національного
ринку. Основні поняття: ринкова інфраструктура
національної економіки, фінансова інфраструктура,
фінансова система національної економіки, її ланки
та функції, НБУ, бюджетна система країни,
державний бюджет, державний борг, фіскальна
політика, вмонтовані стабілізатори, бюджетні
дефіцити й надлишки.
Заняття 4. Державність та державне управління
економікою. Демократія, економічна свобода та
економічний порядок.
Основні поняття: види регуляторів впливу держави
на економіку, державне регулювання національної
економіки (ДРНЕ) та його принципи, основні
функції ДРНЕ, об'єкти та суб'єкти ДРНЕ, основні

Освоєння сутності теорії
суспільного добробуту та
її формування, вивчення
критеріїв добробуту,
отримання практичних
навичок щодо розрахунку
прожиткового мінімуму,
вартості набору продуктів
харчування для
працездатної особи на
місяць, рік. Набуття
практичних навичок щодо
визначення структури
активів національного
багатства, освоєння
сутності тіньової
економіки.
Набуття практичних
навичок до розрахунку
часток окремих статей
бюджету України, аналіз
бюджетних дефіцитів,
надлишків.
Освоєння сутності ДРНЕ,
набуття практичних
навичок щодо розрахунку
коефіцієнтів
конкурентоспроможності
країни, на основі якого
розробити рекомендації
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цілі ДРНЕ, методи ДРНЕ, субсидії, субвенції й
щодо пріоритетних
дотації, ліцензування й квотування, види державної
напрямків наукововлади,
конкурентоспроможність
національної
технологічного й
економіки,
індекс
конкурентоспроможності,
інноваційного розвитку
інновація, державна інноваційна політика та її
України.
принципи,
університетсько-промислові
дослідницькі центри; технопарки; технополіси;
інноваційні інкубатори; венчурні підприємства,
демократія її риси та форми, економічна
демократія, бюрократія, економічна свобода та
економічний порядок.
Вивчення структура
Заняття 5. Структурна перебудова національної
економіки.
національної економіки на
Основні поняття: відтворювальна, галузева,
основі чого одержання
територіальна, соціальна, функціональна та практичних навичок щодо
зовнішньоекономічна
структури
економіки,
аналізу структури,
структурна політика держави, типи структурної визначення пріоритетних
політики,
основні
критерії
визначення
галузей національної
пріоритетності галузі, рівні пріоритетності.
економіки.
Освоєння сутності та
Заняття 6. Планування та прогнозування
принципів формування
національної економіки.
Основні поняття: стратегія держави, цілі соціально
соціально-економічної
орієнтованої економіки, економічне прогнозування
стратегії країни,
та його джерела, форми наукового прогнозування,
одержання практичних
класифікація
прогнозів,
макроекономічне
навичок щодо
прогнозування та основні його принципи,
макроекономічного
ретроспектива,
діагноз
перспектива,
план,
прогнозування та
макроекономічне планування, основні функції
макроекономічного
планування,
директивне
та
індирективне
планування. Розуміння
планування, показники макроекономічних планів, необхідності формування
балансовий, програмно-цільовий і нормативний
державних цільових
методи, державні цільові програми та їх
програм.
класифікація.
Отримання практичних
Заняття 7. Інституціональні форми інтеграції у
навичок щодо роботи з
світове господарство.
Основні поняття: світова економіка, світове різними видами балансів
господарство, групи країн за рівнем економічного
та розрахунків сальдо.
розвитку, міжнародні торговельні відносини,
Освоєння сутності
міжнародна торгівля та її види, концепції світового господарства та
незалежності, взаємозалежності й залежності,
міжнародної торгівлі,
зовнішньоекономічна
політика
держави,
визначення її роли для
протекціонізм,
державна
монополія,
окремих національних
фритредерство, платіжний баланс, торговельний
економік та світової
баланс, баланс послуг і некомерційних платежів,
економіки взагалі.
баланс руху капіталів, баланс золотовалютних
ресурсів, спеціальні права запозичення, економічна
інтеграція та її форми.

