
 

(Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Національна економіка» 

 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Національна економіка 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

 ето  навчальної дисципліни  Національна економіка  

формування знань стосовно теоретичних і практичних засад  одо 

специфіки національної економіки  як галузі знань, основні 

проблеми національної ідентифікації суспільно-економічних 

відносин  оцінка потенціалу національної господарської системи  

розглянуті мо ливості забезпечення сталого економічного 

зростання та економічної безпеки національної економіки на 

мі народному ринку.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 Здатність оцін вати господарську систему і передумови 

становлення і розвитку національної економіки. Окресл вати 

принципи і фактори функціонування  структурні елементи 

національної економіки. Оцін вати економічний потенціал 

національної економіки  політику економічного зростання і 

розвитку національної економіки  економічне зростання та 

господарські комплекси національної економіки. 

Характеризуватипринципи формування господарських комплексів 

національної економіки  функціональну інфраструктуру 

національного ринку. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички мо уть бути використані в практичній 

діяльності дер авних слу бовців  а тако  при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Національна економіка: господарська система і 

навчальна дисципліна. Передумови становлення і розвитку 

національної економіки. Принципи і фактори функціонування  

структурні елементи національної економіки.  кономічний 

потенціал національної економіки. Політика економічного 

зростання і розвитку національної економіки.  кономічне 

зростання як категорія національної господарської системи. 

 осподарські комплекси національної економіки.  ормування 

господарських комплексів національної економіки.   успільний і 

природоохоронний сектори економіки.  ункціональна 

інфраструктура 

національного ринку.  

Види занять: лекції і практичні  

 етоди навчання: запровад ення різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда  обговорення проблем  дискусії; вирішення 



ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступно  аргументаціє  виставленої оцінки 

то о. 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях таких дисциплін: 

«Б д етування в публічній сфері»  «Публічна політика»   «Вступ 

до спеціальності»  « кономічна теорія»  «Регіональна економіка». 

Пореквізити Знання мо уть бути використані при написанні курсового 

проекту  проведення іншого виду наукової діяльності. 
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