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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) - формування у студентів еконо-

мічного світогляду в сучасних реаліях та економічного мислення на основі пог-

либленого вивчення та творчого осмислення трансформації економічних сис-

тем у контексті узагальнення теорії і практики соціально-економічного розвит-

ку. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- розуміння теоретико-методологічних здобутків сучасного етапу науково-

го осмислення розвитку трансформаційної економіки; 

- здатність до систематизації та структуризації домінантних детермінант, 

механізмів та векторів сучасних соціально-економічних трансформацій; 

- здатність проводити аналіз системних ризиків трансформації економіки 

України в умовах глобалізації; 

- здатність використовувати загальнонаукові та конкретно наукові методи 

для дослідження економічної політики у країні; 

- вміння визначати основні показники, що характеризують економічне зро-

стання, та застосовувати їх у процесі трансформації економіки країни; 

- вміння розраховувати основні показники, що характеризують ефектив-

ність реалізації структурної та інноваційно-інвестиційної політики; 

- здатність проводити аналіз різних видів економічної політики в країні на 

державному та регіональному рівнях. 

Програмні результати навчання: 

- використовувати фундаментальні закономірності трансформаційної еко-

номіки; 

- уміння визначати та систематизувати особливості економічної політики 

держави; 

- демонструвати знання теоретичних та практичних засад функціонування 

трансформаційної економіки; 

- уміння формувати власне бачення проблеми та перспектив розвитку тра-

нсформаційної економіки у світі; 

- вміти обґрунтовувати напрями ефективної реалізації державної економі-

чної політики на макро- та мезорівнях; 

- використовувати механізм дієвого державного регулювання господарсь-

ких процесів у країні та її регіонах; 

- проводити аналіз системних ризиків трансформації економіки України в 

умовах глобалізації. 

Короткий зміст курсу: 



Економічні системи та їх характеристика. Закономірності руху економіч-

них систем. Структурна перебудова національної економіки. 

Інституціональні основи системної постсоціалістичної трансформації. 

Проблеми формування економічної політики в Україні в умовах перехід-

ного стану суспільства. Організація економічної політики в Україні.  

Структурна перебудова національної економіки. Фінансово-кредитне регу-

лювання економіки. Державне регулювання підприємництва та окремих сфер 

господарської діяльності. Форми прояву державної політики в національній 

економіці.  

 


