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У курсу представлено науково-теоретичні
засади дисципліни та огляд основних підходів
вивчення національної економіки у вищій
школі.
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
методологічні основи вивчення національної
економіки у вищій школі.
Поглиблення необхідних теоретичних знань і
практичних навиків дослідження, інститутів
формування
й
розвитку
національних
економік, засобів та механізмів їхнього
регулювання і функціонування, розміщення
галузевих і міжгалузевих господарських
систем,
обслуговуючої
ринкової
інфраструктури, які у пошукових наукових
дослідженнях можуть бути використання для
підготовки й написання дисертаційних робіт.
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90 годин
48 годин. З них 32 години лекцій, 16 годин
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
теоретичні
положення
розвитку
та
функціонування
національних
економік,
аналізувати
стани
функціонування
і
перспективи росту національних економік у
системі сучасних складних національних і
міждержавних
інтеграційних
процесів,
самостійно проводити базові розрахунки й
Тривалість курсу
Обсяг курсу

Ключові слова

Формат курсу

Теми

Підсумковий контроль, форма
Пререквізити

Навчальні методи та техніки,
які будуть використовуватися
під час викладання курсу

аналізувати сучасний та перспективний стан
розвитку
національних
економік
при
підготовці й написанні дисертаційних робіт.
Національна економіка, наукові основи
національної
економіки,
методологічні
підходи до вивчення національної економіки.
Очний. Проведення лекцій, семінарських
заніть для кращого розуміння тем.
Тема 1. Предмет і завдання дисципліни
“Наукові та методологічні основи вивчення
національної економіки у вищій школі”.
Тема 2. Економічні теорії і базисні інститути
національної економіки.
Тема 3. Поняття потенціалу національної
економіки.
Тема 4. Поняття і структура господарського
комплексу України.
Тема 5. Міжгалузеві господарські комплекси і
регіональний продукт.
Тема 6. Ринкові відносини і ринкові механізми
регулювання національної економіки.
Тема 7. Прогноз і прогнозування національної
економіки.
Тема 8.
Концепція
сталого
розвитку
національної економіки.
Тема 9. Національна економіка і національна
безпека.
Іспит
Для вивчення курсу аспіранти потребують
базових знань з нормативних і вибіркових
дисциплін,
достатніх
для
сприйняття
категоріального апарату наукових досліджень.
Використовуються такі методи навчання:
а) словесні – лекція, пояснення, бесіда;
б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу
схемами, графіками та таблицями;
в) семінари – проведення семінарських занять,
що передбачає організацію навчальної роботи
для отримання нових знань, перевірки певних
наукових гіпотез на рівні досліджень,
узагальнень й аналізу та формування вмінь і
навичок інтерпретації результатів досліджень
різноманітних об’єктів.

Необхідне обладнання
Критерії оцінювання (окремо
для кожного виду навчальної
діяльності)
Питання до заліку чи іспиту
Опитування

Питання формуються відповідно до програми
силабусу
У процесі викладання дисципліни
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