
НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Мета курсу ˗ набуття студентами системних знань щодо закономірностей 
та особливостей функціонування національної економіки; вивчити її структуру 
та потенціал, оцінити ефективність функціонування; оволодіти навичками 
аналізу та оцінки стану національної економіки. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Національні моделі економічного 
розвитку» має безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економічних вчень», 
«Політологія», «Історія України», «Національна економіка» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття системи науково-теоретичних і практичних знань 
з питань, які відображають умови та результати функціонування і розвитку 
господарського комплексу країни; уявлення показників, які відображають 
потенціал та структуру національної економіки, інституційні системи та 
організаційні механізми управління національною економікою, соціальні, 
екологічні та зовнішньоекономічні аспекти функціонування національної 
економіки. 

 Програмні результати навчання: 
знати: ключові показники, що характеризують параметри реальної економіки 
та її ефективність; основні інструменти, норми та правила, що регулюють 
процеси функціонування та розвитку національної економіки; соціальні, 
екологічні та зовнішньоекономічні наслідки функціонування національної 
економіки; 
вміти: аналізувати потенціал та ефективність реальної економіки; визначати 
роль окремих інструментів та організаційних механізмів у регулюванні 
економічного розвитку; оцінювати соціальні, екологічні та 
зовнішньоекономічні наслідки функціонування національної економіки;  
володіти:  знаннями та практичними навичками аналізу ефективності  
процесів функціонування господарського комплексу країни; формування 
проектних  моделей розвитку національної економіки. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Сутність та принципи національної економіки. Моделі національної 
економіки. Методологія національної економіки. Етапи формування 
національної економіки. Сучасні пріоритети розвитку. 
Економічні теорії та їх еволюція. Розвиток економіки українських земель в 
історичному контексті. Базисні інститути розвитку національної економіки. 
Органи державного управління економікою. 
Інститути та їх функції в економіці. Становлення інституту приватної 
власності, конкуренції, підприємництва та конкурентного права в національній 
економіці. 



Сутність і цілі держаного управління економікою. Економічні функції 
держави. Держава як виробник суспільних благ. Державний механізм 
перерозподілу доходів і ресурсів. Держава і підприємництво. Демократія як 
інститут громадянського суспільства. Економічна свобода і економічний 
порядок. 
Сутність і склад економічного потенціалу. Національне багатство. Природно-
ресурсний потенціал. Демографічно-трудовий потенціал. Виробничий та 
науково-технічний потенціал. Інформаційний, зовнішньоекономічний та 
екологічний потенціал. 
Сутність та елементи інфраструктури ринку. Характеристика основних 
елементів інфраструктури ринку. Пріоритети розвитку ринкової 
інфраструктури в умовах глобалізації. 
Сутність і чинники суспільного добробуту. Теорії добробуту і соціальної 
політики. Індикатор рівня добробуту населення. Зайнятість і соціальний захист. 
Інфляція і добробут. Моделі соціальної політики. 
Система національних рахунків, принципи її побудови. Показники оцінювання 
масштабів національного виробництва. Показники структури і динаміки 
виробництва. Показники ефективності господарювання. Міжнародні 
зіставлення показників. 
Сутність та основні види структури національної економіки. Характеристика 
основних видів структури економіки — соціальної, організаційної, 
відтворювальної, галузевої, регіональної. Основні напрямки структурної 
перебудови економіки. Інвестиційна політика як умова забезпечення 
структурної побудови. 
Економічне зростання як категорія національної економіки, теорії, моделі. 
Економічний розвиток. Стратегічні моделі економічного розвитку національної 
економіки. Програмування та види державних програм розвитку національної 
економіки. Програмування та види прогнозів. Макроекономічне планування. 
Сутність, передумови, принципи та цілі інтеграції національної економіки у 
світове господарство. Етапи інтеграційних процесів. СОТ як інституційна 
основа інтеграції у світову економічну систему. Конкурентоспроможність 
національної економіки. Економічна безпека національної економіки в період 
глобалізації. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у т.ч. – 34 годин аудиторних занять і 56 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: іспит. 


