Назва дисципліни

«Економіка України»

Інформація про факультети
(навчально-наукові
інститути) і курси навчання,
студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну

факультет МЕВ та ТБ.
Цільова аудиторія – студенти 2 курсу.

Контактні дані розробників
робочої програми
навчальної дисципліни,
науково-педагогічних
працівників, залучених до
викладання

старший викладач кафедри туристичного бізнесу та
країнознавства Писаревський М. І, (61022, Харків, майдан
Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057)
707-53-06. електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua).

Попередні умови для
вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни
засвоєння кредитів з
«Економічна теорія».

Опис

передбачає попереднє
таких дисциплін, як:

Мета дисципліни.
забезпечення студентів знаннями з питань сучасної
системи країни, її структурної та територіальної
організації, тенденціями та стратегією розвитку, місцем у
міжнародному поділі праці.
Очікувані результати навчання.
у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти
(слухачі) знатимуть концептуальну сутність національної
економіки, галузеву структуру господарства України,
пропорції які існують між секторами її економіки, фактори
виробництва, ступінь їх впливу на соціально-економічний
розвиток країни та її окремих регіонів; вмітимуть:
оцінювати потенціал розвитку економічної системи з
врахуванням наявних природних, трудових, наукових
ресурсів; аналізувати динаміку розвитку галузей
народного
господарства;
виявляти
перспективи
ефективної участі України у міжнародному поділі праці.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Заплановано 10 (десять) тем, які вивчаються протягом 48
годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. –
семінарські заняття).
Тема № 1. Економічна система держави як наукова
категорія (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.)

Тема № 2. Фактори виробництва(Лекцій – 2 год. Сем. – 2
год.)
Тема № 3. Населення та трудові ресурси (Лекцій – 2
год.
Сем. – 2 год.) Тема № 4. Господарство України (Лекцій – 2
год. Сем. – 2 год.)
Тема № 5. Особливості розвитку національної
туристичної індустрії (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.)
Тема № 6. Тема 6. Інфраструктура як наукова категорія
(Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.)
Тема № 7. Особливості регіонів та регіональної політики
в Україні (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.)
Тема № 8. Сучасний стан фінансово-кредитної системи
України (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.)
Тема 9. Інвестиції та інноваційна діяльність. (Лекцій – 4
год. Сем. – 4 год.)
Тема 10. Особливості формування зовнішньоекономічних
зв'язків України. (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.)
Методи контролю результатів навчання
поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей
на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю;
тестових завдання; виконання творчих завдань;
розв’язування
ситуаційних
задач;
виконання
індивідуальної семестрової роботи. Підсумковий контроль
– у формі іспиту.
Мова викладання: українська

