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вивчення національної економіки у вищій 

школі. 
Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна “ Наукові та 

методологічні основи вивчення національної 

економіки у вищій школі” укладена відповідно 

до освітньо-наукової програми підготовки 

доктора філософії з природничих наук за 

спеціальністю 103 Науки про Землю і охоплює 

основні відомості про наукові та 
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практичних занять та 42 години самостійної 

роботи 
Очікувані результати навчання Після завершення цього курсу аспірант буде: 

знати – основні науково-теоретичні засади 

формування й розвитку національної 

економіки, головні методи і прийоми 

досліджень та аналізу національних економік 

світу, основні механізми регулювання та 

розвитку національних економік; 

вміти – доповнювати й розвивати основні 
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аналізувати сучасний та перспективний стан 

розвитку національних економік при 

підготовці й написанні дисертаційних робіт. 
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