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1 Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої 
освіти сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері 
національної економіки. 

 

2 Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 
здобувачів ВО у сфері національної економіки; ознайомленні із 

теоретикометодичними засадами функціонування та розвитку національних 

економік; формуванні навичок здійснювати аналіз моделей соціально-

економічного розвитку країн, визначати тенденції та особливості розвитку 

національних економік як відкритих систем, здійснювати прогнозування та 

програмування параметрів розвитку національних економік. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність до адаптації та дій в новій ситуації; 

здатність бути критичним і самокритичним; 

здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; 

здатність приймати обґрунтовані рішення; 

здатність працювати в команді та автономно; 

здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 
обов'язків; 

знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

 спеціальних (фахових) компетентностей: 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів 
економічної науки; 



здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 
основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 
міжнародному рівнях; 

здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 
нормативними та правовими актами; 

розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 
економічної науки; 

здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 
теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 
результати; 

розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 
інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави; 

здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення економічних задач; 

здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 
забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу 
інформації та підготовки аналітичних звітів; 

здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 
соціально-трудових відносин; 

здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 
економетричних моделей соціально-економічні процеси; 

здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 
управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 
аналітичних звітів; 

здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 
методичного інструментарію; 

здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 
аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 

здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 
професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих 
соціально-економічних наслідків;  

2) досягнення програмних результатів навчання: 

знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 
концепції мікро- та макроекономіки; 

розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 
економічних систем; 

застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 
обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 
економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами 
та органами державної влади); 

використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 
ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 
економічної діяльності; 



пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів 
розвитку економічної науки; 

застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення економічних задач; 

усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави; 

вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 
соціально-економічних і трудових відносин; 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; 

ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники; 

демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 
дослідженнях та професійному спілкуванні; 

вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати 
логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; 

виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 
проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та 
можливих соціально-економічних наслідків; 

використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 
професійну діяльність; 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 
соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних 
звітів; 

вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 
ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів; 

демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 
новими об’єктами, та у невизначених умовах; 

показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, 
креативне, самокритичне мислення;  

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

сутності, складових, структури національної економіки, типів та моделей 
економічного розвитку та зростання країн; 

методики аналізу та оцінки, прогнозування, програмування та планування 
розвитку національної економіки; 

проблем функціонування та розвитку національної економіки; 

механізму та особливостей впливу факторів ендогенного та екзогенного 
характеру на параметри функціонування та особливості розвитку національних 
економік; 

інституційних засад функціонування та розвитку національної економіки; 

основних теорій, видів економічного зростання та розвитку, провідних 
наукових економічних шкіл та напрямів економічної науки щодо управління 



розвитком національної економіки; 

особливостей, інструментів та напрямів державного регулювання 
національної економіки; 

уміння/навички: 

ідентифікувати та інтерпретувати сучасні проблеми та особливості 
розвитку національної економіки; 

здійснювати аналіз та оцінку стану та особливостей розвитку 
національної економіки; 

обґрунтовувати напрями удосконалення економічної політики; 

комунікація: 

демонструвати здатність приймати рішення щодо розвитку національної 
економіки; 

демонструвати вміння працювати у команді, взаємодіяти з колегами; 

збирати, інтерпретувати та застосовувати дані щодо управління 
національною економікою; 

доносити результати проведеного дослідження аудиторії; 

аргументувати власну позицію до фахівців та нефахівців з досліджень 
національної економіки. 

відповідальність і автономія: 

спроможність самостійно проводити дослідження, приймати обґрунтовані 
рішення щодо розвитку національної економіки; 

спроможність нести відповідальність за результати досліджень, 
вироблення та ухвалення рішень щодо розвитку національної економіки; 

здатність продовжувати навчання за обраним фахом із використанням 
здобутих навичок та знань із значним ступенем автономії. 

 

4 Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Національна економіка: сутність та складові 

Тема 2. Типи та моделі національної економіки 

Тема 3. Економічне зростання та розвиток 

Тема 4. Економічний потенціал національної економіки 

Тема 5. Аналіз та оцінка національної економіки 

Тема 6. Державна регулювання національної економіки 

Тема 7. Прогнозування, планування, програмування національної 
економіки 

5 Викладацький склад:к.е.н., доц. Федотова Т.А. 


