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Загальний опис дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань та прикладних вмінь 

і навичок щодо використання методичного апарату для аналізу стану та перспектив розвитку 

національної економіки.Завдання навчальної дисципліни – розкрити загальне та особливе в 

національній економічній системі, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного 

розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове 

господарство а також оволодіння навичками економічного аналізу національної економіки для 

об'єктивної оцінки її стану і прогнозування на цій основі подальшого розвитку країни. Одним із 

завдань підготовки студентів є формування у них аналітичного мислення та проведення аналізу стану 

основних пропорцій економіки країни, оцінки стану збалансованості праці, капіталу, продукту, 

виробництва, споживання тощо. 

Теми лекцій: 

1. Національна економіка: загальне та особливе.  

2. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки. 

3. Характеристика економічного потенціалу. 

4. Інституційні чинники розвитку національної економіки. 

5. Функціонування інфраструктури національного ринку. 

6. Державність та державне управління економікою. 

7. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. 

8. Структурна перебудова економіки. 

9. Програмування та прогнозування національної економіки. 

10. Політика економічного зростання в національній економіці. 

11. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. 

 

Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних)  

 

1. Теоретичні основи національної економіки України в умовах поглиблення радикальних     

економічних перетворень. 

2. Особливості розвитку національної економіки України на сучасному етапі. 

3. Базисні інститути національної економіки. 

4. Політичні передумови національної економіки та їхній вплав на стабільність виробництва. 

5. Економічні передумови національної економіки та їхній вплив на зростання виробництва. 

6. Основи ринкової економіки і добробуту суспільства. 

7. Аналіз динаміки формування обсягів і структури сукупного економічного потенціалу країни. 

8. Національне багатство України: сутність, склад, роль і значення. 

9. Основні фонди галузей національної економіки: поняття, склад, фактори і тенденції розвитку. 

10. Інвестиційний потенціал України як фактор соціально-економічної стабільності. 

11. Трудовій потенціал України: сутність, структура, віддача в національній економіці. 

12. Соціальний туризм і його вплив на економічний розвиток України. 


