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Мета дисципліни: вивчення закономірностей, особливостей функціонування 

національної економіки порівняно з економіками інших країн, а також 

розкриття методології, методики та організаційних основ впливу на 

стійкий розвиток національної економіки.  

В результаті вивчення дисципліни, студенти повинні знати: 

- особливості будови національної економічної системи; 

-  інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку; 

-  функціональну роль держави в управлінні економікою; 

-  умови інтеграції національної економіки у світове господарство. 

повинні вміти: 
- застосовувати методи оцінки і вивчення передумов для прийняття 

управлінських рішень на макроекономічному рівні; 

-     застосовувати методику вибору та обґрунтування конкретних заходів на 

умови господарювання економічних суб'єктів у ринкових і перехідних 

економічних системах. 

повинні набути навичок: 
- в оцінці стану ділової кон'юнктури національної економіки; 

- в розрахунку й обґрунтуванні параметрів показників прогнозів, індикативних 

планів, програм і конкретних заходів щодо покрашення ділової кон'юнктури. 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи становлення національної 

економіки 

Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе 
Предмет і задачі курсу. 

Сутність та основні ознаки національної економіки. Макро-, мікро- та 

мезорівень. 

Взаємозв'язок національної економіки з іншими економічними науками. 

Методологічні принципи та засоби дослідження і вирішення задач 

національної економіки: системності, науковості, діалектичної єдності, 

історичності, динамізму і безперервності, цілепокладання, збалансованості. 

Основні економічні показники національної економіки. Система 

національних рахунків. Інтегральні показники національної економіки.   

Моделі національних економік. Поняття «економічна система», основні 

елементи економічної системи, основні елементи національної економіки. 

Класифікації економічних систем суспільства. Формаційний та цивілізаційний 

підходи до виділення моделей національних економік. 

Складові нормального функціонування національної економіки. 

Особливості формування та розвитку національної економіки України: 

а) Київська Русь; б) Велике князівство Литовське, Річ Посполита, 

Московщина; в) Запорізька Січ та гетьманство; г) Російська імперія та Польська 

держава; д) радянський період 1918-1990 рр.; е) новітня економічна історія 

України. 

 

Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 

Економічні теорії та їхні загальні положення. 



Теорія меркантилізму. Теорія вільного підприємництва. Теорія історичної 

економіки. Теорія маржиналізму. Теорія економічної рівноваги. Теорія 

монетаризму. Теорія неолібералізму. Теорія інституціоналізму.  

Українська школа інституціонального, історичного та неокласичного 

напрямів. 

Базисні відносини та інститути національної економіки. 

Система базисних відносин. Національно-громадянські відносини. 

Державно-політичні відносини. Соціально-економічні відносини.  

Інститути національної економіки. 

Господарська збалансованість і стабільність як завдання державних 

інститутів національної економіки. Національно-економічні пропорції. Критерії 

збалансованості і стабільності. 

 

Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально- ринкової 

економіки 

Суспільні потреби як соціальна база добробуту. Добробут як соціально-

економічне явище. Соціальні потреби, їх сутність та класифікація. 

Національний продукт як виробнича база добробуту. 

Теорії суспільного добробуту. Індивідуалістичний та інституціональний 

підходи до розуміння добробуту. Утилітарна теорія добробуту. 

Засади соціально-ринкової економіки. Сутність соціально-ринкової 

економіки. Основні характеристики соціально-ринкової економіки: економічна 

свобода, право власності, конкуренція, правові ринкові інституції, жорсткі 

бюджетні обмеження, передбачувана державна політика.  

Інтереси і стимули у соціально-ринковій економіці. 

Державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку 

соціальної сфери: державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці, 

державне регулювання оплати праці, соціальний захист населення, 

регулювання доходів та споживання, державне регулювання розвитку сфери 

обслуговування населення. 

 

Тема 4. Характеристика економічного потенціалу 

Поняття та склад потенціалу національної економіки. Національне 

багатство в системі економічного потенціалу. Нефінансові створені активи. 

Нефінансові нестворені активи. Фінансові активи (пасиви). Людський капітал.  

Природно-ресурсний потенціал. Класифікація природних ресурсів. 

Земельні ресурси. Мінерально-сировинні ресурси. Водні ресурси. Лісові 

ресурси. Природно-рекреаційні ресурси. Фауністичні ресурси.  

Демографічний та трудовий потенціал. Основні показники демографічного 

потенціалу країни, абсолютні та відносні показники руху населення. Кількість 

безробітних, баланс трудових ресурсів, типи регіональних ринків праці в 

Україні. 

Науково-технічний потенціал. Технологічні парки, бізнес-інкубатори. 

Інформаційний потенціал. Національний інформаційний ресурс, 

національний інформаційний простір України, інформаційні технології. 

Виробничий потенціал. Стан основного капіталу, продуктивність праці. 

Міжгалузевий регіональний комплекс, галузева структура. 



Зовнішньоекономічний потенціал. Міжрайонний та міжнародний 

територіальний поділ праці. Міжнародна спеціалізація та міжнародне 

співробітництво України. 

Екологічний потенціал. 

 

Змістовий модуль 2. Засади функціонування та регулювання 

національної економіки 

Тема 1. Господарський комплекс національної економіки 

Основи формування господарського комплексу. Основні фактори 

формування господарського комплексу національної економіки. Характерні 

риси господарського комплексу. Основні підходи до виділення міжгалузевих 

комплексів та їх відповідні види. 

Промисловий комплекс: паливно-енергетичний комплекс, металургійний 

комплекс, машинобудівний комплекс, хімічний комплекс, лісопромисловий 

комплекс. 

Агропромисловий комплекс (АПК). Складоутворюючі групи галузей АПК: 

фондоутворюючі галузі, сільське господарство, переробні галузі, виробнича 

інфраструктура. Територіальна структура АПК (агропромисловий пункт, 

агропромисловий центр, агропромисловий кущ, агропромисловий вузол). 

Будівельний комплекс. Промисловість будівельних матеріалів. Цементна 

промисловість. Виробництво будівельної цегли. 

 

Тема 2. Функціонування інфраструктури національного ринку 

Національний ринок України і його проблеми. 

Сутність і функціонування ринкової інфраструктури. Форми 

інфраструктури в сучасній ринковій економіці. Функції сучасної 

інфраструктури ринкової економіки. 

Спеціалізована ринкова інфраструктура. 

Загальна ринкова інфраструктура. 

Соціальна інфраструктура. Складові соціальної інфраструктури. 

Соціально-споживацький комплекс. Торгівля і громадське харчування. 

Житлово-комунальне господарство. Побутове обслуговування. Пасажирський 

транспорт і засоби зв'язку. Соціально-культурний комплекс. 

 

Тема 3. Державність та державне управління економікою 
Українська держава та її засади. Держава як єдність закону і влади. 

Державна влада. Законодавча влада. Законоґарантійна влада. Господарська 

влада. Правоохоронна влада. Судова влада. Верховенство права над законом і 

закону над владою. Недоторканність Конституції України. 

Місце держави в управлінні економікою. 

Державне регулювання економіки (ДРЕ). Причини, що зумовлюють 

необхідність ДРЕ. Об'єкти ДРЕ. Суб'єкти ДРЕ. Мета, роль та функції ДРЕ. 

Методи ДРЕ: правові, адміністративні, організаційні, соціально-психологічні, 

протекціоністські, економічні. 

Бюджетна, податкова, фінансово-кредитна, інвестиційна, інноваційна та 

інші напрями державної економічної політики. 

 



Тема 4. Демократія, економічна свобода та економічний порядок 

Сутність демократії та її місце в самоуправлінні економікою. Демократія 

як фактор економічного трансформування. 

Економічна свобода і її основи. Економічна свобода виробника (продавця) 

і споживача (покупця). Етапи становлення економічної свободи: поляризації 

капіталу, становлення механізму саморегулювання, деполяризація капіталу, 

свободи (лібералізації) руху праці, капіталу, товару. 

Економічний порядок як система узгоджених інтересів. Сутність 

національно-суспільної організації. Економічні інтереси в національній 

економіці. Узгодження інтересів суб'єктів національної і регіональної еко-

номіки. Система відносин власності в умовах ринку. Дотримання положень 

чинного законодавства. Поліпшення інституційних рамкових умов. 

  

Тема 5. Програмування та прогнозування національної економіки 

Прогноз та прогнозування національної економіки. Сутність економічного 

прогнозування. Об'єкти макроекономічного прогнозу. Принципи економічного 

прогнозування. Класифікація і розроблення економічних прогнозів. Методи 

прогнозування національної економіки. Етапи формування прогнозу. Перевірка 

(верифікація) функцій, призначених для прогнозу.  

Індикативне планування національної економіки. Функції управління і 

методи планування. Завдання планування і види планів. 

Сутність державного програмування, види програм. Державне 

програмування. Цільові комплексні програми, їх сутність та класифікація. 

Показники цільових комплексних програм. Організаційні передумови 

формування цільових комплексних програм.  

Програми економічного й соціального розвитку. Міжнародні програми. 

Розробка Державної програми економічного й соціального розвитку 

України. 

Розробка державних програм економічного й соціального розвитку 

регіонів. 

 

Змістовий модуль 3. Розвиток національної економіки та проблеми її 

міжнародної конкуренції 

Тема 1. Структурна перебудова національної економіки 

Сутність та види структурних пропорцій в економіці. 

Стратегія структурних перетворень. Радикальні структурні зрушення. 

Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та 

національного продукту. Параметри оптимізації структури національної 

економіки. 

Макроекономічна структурна перебудова. Вертикальна промислова 

політика і проблеми структурних перетворень. Горизонтальна промислова 

політика.  

Реструктуризація галузей соціального комплексу. Реструктуризація сфери 

послуг. Реструктуризація споживчого ринку. Реструктуризація доходів 

населення. Реструктуризація базових галузей промисловості. Реструктуризація 

сільськогосподарського сектора і ринку землі. 

 



Тема 2. Інституціональні чинники розвитку національної економіки 

Економічне зростання як категорія національної економіки. Теоретичні 

моделі економічного розвитку (неокейнсіанські, неокласичні, 

інституціональні). 

Сукупність показників оцінки рівня економічного розвитку. Інтегральний 

показник економічного розвитку. 

Типи та способи економічного зростання. Фактори економічного 

зростання. 

Система інституційних чинників економічного розвитку. 

Інститути права, управління і власності. Інститути права. Інститут 

Конституції України. Інститут підконституційних законів. Інститут 

законодавчої влади. Інститут законоґарантійної влади. Інститут господарської 

влади. Інститут власності. 

 

Тема 3. Сталий розвиток національної економіки 

Сутність концепції сталого розвитку. Принципи концепції сталого 

розвитку. Аспекти забезпечення та сприйняття сталого розвитку: політико-

правовий, економічний, екологічний, соціальний, інформаційний. 

Складові концепції сталого розвитку. Економічний підхід до концепції 

сталого розвитку. Соціальна та екологічні складові сталого розвитку.  

Чинники сталого розвитку: конкурентоспроможність економіки країни, 

людські ресурси і освіта, інформаційно-технологічний чинник, ефективне 

державне регулювання. 

Індикатори сталого розвитку. Індикатори стану суспільства. Індикатори 

відтворення суспільства. Індикатори стану природного середовища. Індикатори 

відтворення природних систем. Індекс людського розвитку. Індекс сукупного 

добробуту. 

Особливості переходу України на модель сталого розвитку. Розроблення 

стратегії сталого розвитку. Етапи реалізації принципів сталого розвитку. 

 

Тема 4. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство 

Світове господарство: структура, тенденції розвитку. Показники 

відкритості економіки.  

Форми і механізми інтеграції національної економіки у світове 

господарство. Вільні економічні зони: історія виникнення, цілі формування ВЕЗ 

та їх сучасний розвиток. Розподіл держав за об’єктами спеціалізації 

національної економіки. 

Тенденції розвитку світових інтеграційних процесів.  

Вплив інтеграційних процесів на формування ринків товарів, послуг і 

капіталу. 

Інституційні основи і форми економічної та політичної інтеграції України. 

Принципи економічної інтеграції і внутрішні проблеми України. 

Інститути і форми економічної інтеграції.  

Національні інститути економічної інтеграції. Інститут Верховної Ради 

України. Інститут Президента України. Інститут Кабінету Міністрів України. 



Інститути і форми міжнародної економічної інтеграції. Фінансові 

інститути і форми інтеграції. Господарські інститути і форми інтеграції. 

Співдружність Незалежних Держав (СНД). Європейський Союз (ЄС).  

Передумови і шляхи міжнародної економічної інтеграції. 

  

Тема 5. Економічна безпека національної економіки 
Сутність економічної безпеки. Основні принципи забезпечення 

економічної безпеки України. Складові економічної безпеки: макроекономічна, 

фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, 

енергетична, виробнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека. 

Основні внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці України. 

Економічний механізм зниження стратегічних ризиків. 

Правова база, що регламентує забезпечення економічної безпеки України. 
Інституційні основи системи економічної безпеки. 

Проблеми і пріоритети економічної безпеки України. 

Методологічні аспекти визначення рівня економічної безпеки. 

Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки. 

Державна діяльність із забезпечення економічної безпеки країни, основні 

вимоги до неї. 
 

 

 



СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ  

ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с інд с.р. л с інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи становлення національної 

економіки 

Тема 1. 

Національна 

економіка: загальне 

та особливе 

12 2 2 4 4 12 - - 3 9 

Тема 2. Економічні 

теорії та базисні 

інститути 

національної 

економіки 

12 2 2 4 4 12 - - 3 9 

Тема 3. Теорія 

суспільного 

добробуту та 

соціально-ринкової 

економіки 

12 4 2 3 3 12 - - 4 8 

Тема 4. 

Характеристика 

економічного 

потенціалу 

12 2 4 3 3 12 - - 4 8 

Разом за змістовим 

модулем 1 
48 10 10 14 14 48 0 0 14 34 

Змістовий модуль 2. Засади функціонування та регулювання 

національної економіки 

Тема 1. 

Господарський 

комплекс 

національної 

економіки 

14 4 4 3 3 14 - - 4 10 

Тема 2. 

Функціонування 

інфраструктури 

національного 

ринку 

14 4 4 3 3 14 2 2 3 7 

Тема 3. 

Державність та 

державне 

управління  

14 4 4 3 3 14 2 2 3 7 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

економікою           

Тема 4. Демократія, 

економічна свобода 

та економічний 

порядок 

12 2 2 4 4 12 - - 3 9 

Тема 5. 

Програмування та 

прогнозування 

національної 

економіки 

14 4 4 3 3 14 - - 4 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 
68 18 18 16 16 68 4 4 17 43 

Змістовий модуль 3. Розвиток національної економіки та проблеми її 

міжнародної конкуренції 

Тема 1. Структурна 

перебудова 

національної 

економіки 

12 4 2 3 3 12 2 2 3 5 

Тема 2. 

Інституціональні 

чинники розвитку 

національної 

економіки 

14 4 2 4 4 14 - - 4 10 

Тема 3. Сталий 

розвиток 

національної 

економіки 

12 2 2 4 4 12 2 2 3 5 

Тема 4. 

Інституціональні 

форми інтеграції у 

світове 

господарство 

14 4 2 4 4 14 - - 4 10 

Тема 5. Економічна 

безпека 

національної 

економіки 

12 2 4 3 3 12 - - 3 9 

Разом за 

змістовним 

модулем 3 

64 16 12 18 18 64 4 4 17 39 

Усього годин  180 44 40 48 48 180 8 8 48 116 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ: В рамках вивчення дисципліни передбачається 

проведення лекцій, семінарів, самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ: Для забезпечення оцінювання студентів 

проводиться поточний (модульний) та підсумковий (екзамен) контроль. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ 

 

Модуль 1 

(поточне тестування) 

Вид 

підсумкового 

контролю 

Загальна 

сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовний модуль 3 Іспит 

100 

20 25 25 

30 Т1 Т2 Т3 Т4 МК1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 МК2 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 МК3 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 

 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 



МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. Котвицька Н.М. Методичні вказівки до написання контрольних робіт з 

національної економіки. ‒ Умань: ПП Жовтий О. О., 2015. ‒ 66 с. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
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1. Національна економіка: Підручник. / За ред. проф.., к.е.н. П.В. Круша. − К.: 

Каравела; Піча Ю.В., 2008. − 416 с. 
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Допоміжна 

1. Алимов О. М., Даниленко А. І., Трегобчук В. М. та ін. Економічний розвиток 
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6. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, 

економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, 

банки, інвестиції, біржова діяльність): Терміни, поняття, персоналії. / За заг. 

ред. Г.І. Башнянина, В.С Іфтемінчука. − К.: Магнолія плюс, 2004. − 688 с. 

7. Глазьев С. Экономическая теория технического развития. – М. : Наука, 1990. 

– 232 с. 

8. Дітківська Л.І., Головко Л.С Державне регулювання економіки: Навч. посіб. 
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9. Економічна теорія: Підручник / за ред.. В.М. Тарасевича. − К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. − 784 с. 

10. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка): Навч. посіб. / за 

заг. ред. Мочерного С. В. − Львів: Новий світ-2000, 2004. − 480 с. 

11. Ковальчук В.М. Структурна перебудова національної економіки в контексті 

інноваційного розвитку. К., 2005 − 240 с. 

12.Конкурентна політика держави в умовах трансформації національної 

економіки: Монографія/ за ред.. В.Лагутіна. − К.: КНТЕУ, 2008 − 308 с. 

13.Конкурентоспроможність економіки України: стан та перспективи 
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14. Концепція соціально-економічного розвитку України // www.rada.gov.ua. 

15.Мочерний C.З. Економічна теорія. Посібник. − К.: Aкадемія, 2001. − 656 с. 



16.Национальная экономика: учебное пособие. − М.: КНОРУC, 2009. − 288 с. 

17. Основи економічної теорії. Підручник / A. Чухно, П. Єщенко, Г. Климко. − 

К.: Вища школа, 2001. − 606 с. 
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24. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник / 
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29. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / 
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Ресурси органів державної влади: 
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5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний 

ресурс]: офіційний веб-сайт. ‒ Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua. 

6. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. ‒ 

Режим доступу: llttp://www.minfin.gov.ua. 
 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://ukrlib.com/
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