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ВСТУП
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Національна економіка» для підготовки бакалаврів складені у відповідності до Програми вивчення навчальної дисципліни «Національна
економіка», що у свою чергу складена відповідно до освітньокваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки
бакалаврів спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність».
Метою викладання дисципліни є вивчення закономірностей та
особливостей функціонування національної економіки порівняно з
економіками інших країн.
Предметом навчальної дисципліни є сукупність ресурсних,
економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмітні риси національної економіки та її специфіку функціонування.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань та навичок науково-обґрунтованого підходу до рішення проблем національної економіки у багатоукладній
економіці.
На практичних заняттях відпрацьовується методика рішення
задач. Найбільш поширеною формою проведення практичних занять є пояснення викладачем методики і ходу розв’язання задач біля дошки з подальшим рішенням індивідуальних варіантів студентами (з консультаціями викладача, якщо необхідно).
Підготовка до практичних занять здійснюється шляхом опрацювання лекційного матеріалу та поглибленого вивчення теми за
переліком рекомендованої літератури.

Тема 1
Тема: З’ясування принципів функціонування національної
економіки.
Мета заняття – проаналізувати національну економіку на макрорівні.
Питання для обговорення:
1. Як Ви розумієте термін “національна економіка”? Дайте йому визначення. Приведіть приклад особливостей функціонування
економічних систем окремих країн на Ваш вибір?
2. Дайте визначення предмету та об’єкту дослідження національної економіки.
3. Які фактори визначають тип економічної системи і механізм
її функціонування?
4. Чи можна вважати національну економіку окремою наукою?
З якими іншими дисциплінами вона зв'язана, і який характер цього
зв'язку?
5. Сформулюйте цілі і задачі національної економіки.
Література: [1;5].
Тема 2
Тема: Макроекономічні ринки.
Мета заняття – дати характеристику національним економічним системам.
Питання для обговорення:
1. Які Ви знаєте школи світової економічної думки?
2. Розкрийте сутність неокласичної економічної концепції. Хто
був її прихильником?
3. Який внесок зробив Дж. М. Кейнс в розвиток економічної теорії?
4. Характеризуйте такий напрям сучасної економічної думки як
інституціоналізм.
5. Дайте визначення поняттю ринкової інфраструктури та назвіть її функції.

Література: [4;6].
Тема 3
Тема: Фактори, що впливають на розміщення простих і складних економічних одиниць.
Мета заняття – проаналізувати напрямки регіональної політики.
Питання для обговорення:
1. Регіональні особливості соціально-економічного розвитку
національної економіки.
2. Характеристика регіонів України та причини регіональних
диспропорцій економічного розвитку.
3. Значення регіональних фінансів у забезпеченні економічного
і соціального розвитку регіонів України. Структура фінансових ресурсів регіону.
4. Місцеві бюджети та їх функції.
5. Інвестиційний потенціал регіону та об’єкти інвестиційної діяльності.
Література: [3;6].
Тема 4
Тема: Аналіз сучасного стану національної економіки України.
Мета заняття – дати характеристику виробничому та науковотехнічному потенціалу національної економіки України.
Питання для обговорення:
1. Фінансово-економічний потенціал України.
2. Стан, способи зміцнення та перспективи розвитку національної грошової системи
3. Банківська система та засади її функціонування.
4. Бюджетна політика України.
5. Науково-технічний та виробничий потенціал України.
6. Інноваційний та інформаційний потенціал національної економіки.

Література: [2;4].
Тема 5
Тема: Загальні функції державного управління.
Мета заняття – проаналізувати грошово-кредитне регулювання
національної економіки України.
Питання для обговорення:
1. Місце держави та її функції. Економічні функції держави.
2. Необхідність і суть державного регулювання економіки.
3. Об'єкт і суб'єкти розподілу доходів і ресурсів держави.
4. Значення та розвиток державного сектора економіки України.
Література: [1;3].
Тема 6
Тема: Структурний поділ національної економіки.
Мета заняття – проаналізувати теорію суспільного добробуту
та соціально-ринкової економіки.
Питання для обговорення:
1. Основні засади теорії соціально-ринкової економіки.
2. Формування та розвиток теорії постіндустріального суспільства.
3. Суттєві риси, принципи, значення теорії постіндустріального суспільства.
4. Проблеми перебудови економічної системи України на шляху до постіндустріального суспільства.
Література: [2;6].
Тема 7
Тема: Формування основних напрямків державної структурної
політики.

Мета заняття – проаналізувати основні напрямки оптимізації
галузевої структури національної економіки України.
Питання для обговорення:
1. Сутність та види структурних пропорцій в економіці.
2. Тенденції у змінах структури національної економіки.
3. Корпоративне регулювання в господарській системі національної економіки.
4. Роль малого бізнесу в ринковій економіці.
5. Сутність і види регіональної структури економіки.
Література: [3;7].
Тема 8
Тема: Моделі економічного зростання національної економіки.
Мета заняття – визначити цілі соціально орієнтованої економіки.
Питання для обговорення:
1. Поняття «економічного зростання» та «економічний розвиток».
2. Концепція сталого розвитку.
3. Інноваційний тип розвитку, інформаційно-інтелектуальні
технології.
4. Стратегія випереджального розвитку України.
Література: [1;5].
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