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ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Національна економіка»
складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального
плану підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Економіка».
1. Мета, предмет та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання дисципліни є вивчення закономірностей та
особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками
інших країн.
1.2. Предметом навчальної дисципліни є сукупність ресурсних, економічних,
інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмітні риси
національної економіки та її специфіку функціонування.
1.3. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування
у студентів знань та навичок науково-обґрунтованого підходу до рішення
проблем національної економіки у багатоукладній економіці.
1.4. По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
- економічні теорії та базисні інститути національної економіки;
- теорію суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки;
- характеристики економічного потенціалу;
- інституціональні чинники розвитку національної економіки;
- функціонування інфраструктури національного ринку;
- державність та державне управління економікою;
- демократію, економічну свободу та економічний порядок.
вміти:
- виявляти інституціональні чинники розвитку національної економіки;
- оцінювати функціонування інфраструктури національного ринку;
- виявляти структурну перебудову національної економіки;
- здійснювати програмування та прогнозування національної
економіки;
- оцінювати політику економічного зростання в національній
економіці;
- аналізувати інституціональні форми інтеграції у світове господарство;
- виявляти характеристики економічного потенціалу.
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Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни базується на знаннях
економічної теорії, менеджменту, регіональної економіки.

1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної дисципліни
Найменування показників

денна форма
заочна (дистанційна)
форма навчання2
навчання
_____ за вибором ВНЗ _______

Кількість кредитів - __4__
Кількість годин
- _120__

(нормативна, за вибором ВНЗ, за вибором студента)

__3__

Семестр викладання дисципліни

(порядковий номер семестру)

__4__

(порядковий номер семестру)

___залік___

Вид контролю:

(залік, екзамен)

Розподіл часу:
- лекції (годин)
- практичні, семінарські (годин)
- лабораторні роботи (годин)
- самостійна робота студентів (годин)
- курсовий проект (годин)
- курсова робота (годин)
- розрахунково-графічна робота
(контрольна робота)

_32____

_6__

__16___

____

_____

_____

__72_

__114__

_____

_____

_____

_____

_____

+

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розділ 1. Національна економіка (НЕ): загальне та особливе
Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе
Тема 2. Економічні теорії і основні моделі національної економіки
Тема 3. Регіональні аспекти розвитку національної економіки
Розділ 2. Інституціональні чинники розвитку національної економіки
Тема 4. Характеристика економічного потенціалу
Тема 5. Державне управління економікою
Тема 6. Господарський комплекс НЕ
Розділ 3. Політика економічного зростання в національній економіки
Тема 7. Структурна перебудова НЕ
Тема 8. Програмування і прогнозування НЕ
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Якщо дисципліна на заочній (дистанційній) формі навчання не викладається, то графа “заочна форма навчання”
відсутня.
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3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Основна література
1.
Національна економіка: навч. посіб. / Л.М. Гейко, Н.В. Сментина. – Одеса:
Ротапринт, 2012. – 315 с.
2.
Національна економіка: навч. посіб. / Кол. авт.: Мельникова В. I.,
Мельникова О. П., Сідлярук Т. В., Typ I. Ю., Шведова Г. М. – К.: Центр учбової літератури,
2011. – 248 с.
3.
Національна економіка: навч. посіб. / За заг. ред. Філатова В.М. – Харків: Вид.
ХНЕУ, 2010. – 200 с.– 182 с.

Додаткова література
4.
Национальная экономика: учебник / Под общ. ред. проф., д.э.н. Р.М. Нуреева. –
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 655 с.
5.
Національна економіка: навч. посіб. / Кол. авт.: Шевченко Л. С., Гриценко О. А.,
Камінська Т. М. та ін. / За заг. ред. Л.С. Шевченко. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2013.
– 182 с.
6.
Національна економіка: навч. посіб. / За заг. ред. Носової О. В. – К.: Центр
учбової літератури, 2013. – 512 с.
7.
Національна економіка: підручник / Кол. авт.: Круш П.В., Тульчинська С.О. та ін.
/ За заг. ред. проф. П.В. Круша. – К.: Каравела, 2015. – 448 с.

Інформаційні ресурси
8.
[Електронний ресурс]. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
«Національна економіка» - Режим доступу: http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnijfakultet/detalej-mashin-i-tmm/itemlist/user/12290-кафеп.html?start=330.
9.
[Електронний ресурс]. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Національна економіка» - Режим доступу: http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnijfakultet/detalej-mashin-i-tmm/itemlist/user/12290-кафеп.html?start=380.
10.
[Електронний ресурс]. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни «Національна економіка» для студентів заочної форми навчання за напрямом
6.030504
–
«Економіка
підприємства»
Режим
доступу:
http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-i-tmm/itemlist/user/12290кафеп.html?start=560.
11.
[Електронний ресурс]. Навчально-методичний посібник з дисципліни
«Національна економіка»
- Режим доступу: http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnijfakultet/detalej-mashin-i-tmm/itemlist/user/12290-кафеп.html?start=440.
12. [Електронний ресурс]. Конспект лекцій з дисципліни «Національна економіка»
Режим
доступу:
http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-itmm/itemlist/user/12290-кафеп.html?start=270.
(адреси сайтів з матеріалами)

4. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
поточні
тестові
контрольні
роботи,
семестрова
тестова
контрольна
робота____________________________________________________________________________
(перелік засобів контролю успішності навчання студентів, які застосовуються: тести, екзаменаційні білети, тощо)

Розробники програми: доцент кафедри економіки та підприємництва, к.е.н., доцент______
Блага В.В._____________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ розробників)
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Примітки:
1. Програма навчальної дисципліни визначає її місце і значення у процесі формування
фахівця, її загальний зміст, знання та уміння, які набуває студент у результаті вивчення
дисципліни. Програма навчальної дисципліни містить у собі дані про обсяг дисципліни (у
годинах та кредитах), перелік тем та видів занять, дані про підсумковий контроль тощо.
2. Програма навчальної дисципліни розробляється відповідною кафедрою у 2-х
екземплярах на 5 років і затверджується до 30 серпня: 1 екземпляр – у навчальний відділ; 2екземпляр залишається на кафедрі.
Форма в редакції ХНАДУ затверджена наказом ректора за №___ від __.06.2015 р.

