
 

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 
051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та 
професійної трудової діяльності. 

Мета дисципліни – є отримання студентами теоретичних знань, а також набуття 
ними необхідних практичних навичок в сфері економічного знання, котрий синтезує 
уявлення про просторові аспекти економічної діяльності. 

Завдання  дисципліни: у результаті вивчення  дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен розкрити загальне та особливе у просторової економічній системі, 
інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, 
функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове 
господарство й обґрунтування пріоритетів і заходів економічної політики держави, 
спрямованих на економічний розвиток крайні та регіону, підвищення якості життя 
населення; вивчити теорію суспільного добробуту соціально-ринкової економіки, 
розуміти основні принципи державності, демократії, забезпечення економічної свободи і 
економічного порядку; основні інструменти ефективної політики економічного зростання 
у просторової економіці; цілі та напрямки зовнішньоекономічної політики держави; 
навчитися економічно мислити, логічна і змістовно пояснювати явища і процеси в 
державній національній та регіональній економічній політиці, поєднувати набуті знання з 
майбутньою спеціальністю. 

знати:  
Ø грунтовні основи предметної області та розуміння професії;  
Ø праці провідних зарубіжних вчених, наукові школи та фундаментальні праці у 

галузі дослідження, формулювати мету власного наукового дослідження як складову 
загально цивілізаційного процесу;  

Ø фактори впливу на економічні процеси, пропонуючи методи коригування сценаріїв 
їх розвитку.  

вміти:   
Ø здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 
Ø здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.  
Ø розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави. 

Об’єм дисципліни складає 150 годин,  
у тому числі 14 – лекційних, 24 – практичних, та 112 годин самостійних занять.  

Вид контролю знань по закінченні курсу – залік. 
  



The program of the discipline determines the total amount of knowledge and skills 
required for applicants of the third (educational and scientific) level of higher education in the 
specialty 051 "Economics" in the study of special disciplines, as well as in the process of 
scientific and professional work. 

The purpose of the discipline - is to provide students with theoretical knowledge, as well 
as the acquisition of the necessary practical skills in the field of economic knowledge, which 
synthesizes ideas about the spatial aspects of economic activity. 

Objectives of the discipline: as a result of studying the discipline the applicant must 
disclose the general and special in the spatial economic system, institutional factors and their 
impact on the specifics of economic development, the functional role of the state in economic 
management and its integration into the world economy. aimed at economic development of the 
extreme and the region, improving the quality of life; to study the theory of social welfare of the 
social market economy, to understand the basic principles of statehood, democracy, ensuring 
economic freedom and economic order; the main tools of effective economic growth policy in 
the spatial economy; goals and directions of foreign economic policy of the state; learn to think 
economically, logically and meaningfully explain the phenomena and processes in the state 
national and regional economic policy, to combine the acquired knowledge with the future 
specialty. 

know: 
Ø thorough knowledge of the subject area and understanding of the profession; 
Ø works of leading foreign scientists, scientific schools and fundamental works in 

the field of research, to formulate the purpose of own scientific research as a component of the 
general civilizational process; 

Ø factors influencing economic processes, offering methods for adjusting scenarios 
of their development. 

be able: 
Ø ability to show knowledge and understanding of the problems of the subject area, 

the basics of the modern economy at the micro, meso, macro and international levels; 
Ø ability to explain economic and social processes and phenomena on the basis of 

theoretical models, to analyze and meaningfully interpret the obtained results; 
Ø understanding of the peculiarities of the modern world and national economy, 

their institutional structure, substantiation of the directions of social, economic and foreign 
economic policy of the state. 

 

The volume of the discipline is 150 hours, 
including 14 lectures, 24 practical and 112 hours of self-study. 

Type of knowledge control at the end of the course - test. 
 

 


