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Загальний опис дисципліни 

Дисципліна «Національна та регіональна економіка» є спробою комплексного 
розкриття проблематики загального і особливого в економіці України з урахуванням 
неекономічних чинників та напрямів інтеграції у світове господарство, обґрунтування 
пріоритетів і заходів економічної політики держави.  

Мета дисципліни – є комплексне вивчення закономірностей та особливостей 
функціонування національної та регіональної економіки, освоєння наукових основ 
державного та територіального господарювання, для якого характерними є цілісність, 
системність і комплексність соціально-економічної мети. 

Завдання вивчення дисципліни. У результаті вивчення  дисципліни здобувач 
вищої освіти повинен розкрити загальне та особливе в національній та регіональній 
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. 

Компетентності: Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 
області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 
міжнародному рівнях. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 
основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 
Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної 
структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 
політики держави. 

Програмні результати навчання: Ґрунтовні знання предметної області та 
розуміння професії. Знати праці провідних зарубіжних вчених, наукові школи та 
фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету власного наукового 
дослідження як складову загальноцивілізаційного процесу. Визначати фактори впливу на 
економічні процеси, пропонуючи методи коригування сценаріїв їх розвитку.  

Зміст за темами: 
1. Національна економіка: загальне та особливе. 
2. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки. 
3. Характеристика економічного потенціалу. 
4. Державність та державне управління економікою. 
5. Структурна перебудова національної економіки. 
6. Програмування та прогнозування національної економіки. 
7. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. 
8. Регіональна економіка: загальне та особливе.  
9. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних  
сил  та формування економіки регіонів. 
10. Економічне районування та територіальна організація господарства. 
11. Регіон у системі територіального поділу праці. 
12. Сутність, мета, завдання та механізм реалізації регіональної економічної 

політики.  
13. Природний та трудоресурсний потенціал економіки України. 
14. Фактори сталого розвитку продуктивних сил. 


