
РОЗБУДОВА І РОЗВИТОК РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

В КРАЇНІ ТА РЕГІОНАХ 

 

 Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування системи 

спеціальних знань з питань сутності процесів розбудови і розвитку ринкової 

економіки регіону повинно зайняти важливе місце їх усвідомленої участі в 

економічному будівництві країни, керуванні процесами ринкових 

перетворень у регіонах, корпоративних структурах і підприємствах. 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

- вивчення основних теоретичних положень дисципліни;  

- з’ясування сутності та основних положень ринкової економіки в країні 

та регіонах; обґрунтування соціально-економічних орієнтирів країни та 

регіонів;  

- визначення способів та шляхів формування ринків та їх регулювання;  

- охарактеризувати підприємництво як форму діяльності в умовах 

ринкової економіки;  

- розкриття специфіки управління за умов ринкової економіки;  

- вивчення стану фінансово-кредитних відносин в умовах економічних 

перетворень на державному рівні та у регіонах;  

- проведення базисних та нормативних прогнозних розрахунків на основі 

статистичного аналізу, враховуючи тенденції та закономірності, що сталися в 

економіці;  

- визначення напрямів трансформаційних змін економіки на державному і 

регіональному рівні. 

Компетентності: 

загальні: 

- здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, 

аналізу та синтезу цілісних знань; 

фахові: 

- здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації 

для проведення самостійних наукових досліджень у сфері економіки; 

- здобуття глибинних знань з економіки, зокрема розуміння 

теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану 

наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння 

науковою термінологією.. 

 

Програмні результати навчання: 

- вміти здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати 

наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції 

щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у галузі економіки 

 

 Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Становлення та функціонування ринкової економіки. 

Тема 2. Соціально-економічні орієнтири в Україні. Структура ринків. 



Тема 3. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової 

економіки. 

Тема 4. Управління в ринковій економіці. 

Тема 5. Фінанси: сутність, структура і механізм функціонування. 

Тема 6. Прогнозування і планування економіки в умовах ринкових 

відносин. 

Тема 7. Сучасні економічні системи і моделі переходу до ринкових 

відносин. 

  

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 120 год.  

Кількість кредитів – 4. 

Форма семестрового контролю – залік. 
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