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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою курсу: є забезпечення науково-методичної підготовки студентів 

до вирішення територіальних, регіональних завдань у процесі виробництва, 

розподілу, обміну і споживання. У процесі вивчення курсу має сформуватися 

комплексне, просторове сприйняття економіки з позиції зростання ролі 

людського фактору в усіх сферах виробництва, необхідності врахування 

потенціалу регіону і досягнення науково-технічного прогресу у вирішенні 

економічних та інших проблем як регіону так і держави в цілому. Ця 

дисципліна є невід’ємною складовою ґрунтовної підготовки економістів 

широкого профілю до потреб управління та розвиток господарства регіону в 

умовах ринкової економіки. Тому вивчення дисципліни передбачає з одного 

боку розгляд питань, які нею досліджуються, у тісному взаємозв’язку з 

категоріями економічної теорії, політичної економії,історії економіки та 

економічної думки, мікроекономіки, макроекономіки, з іншого боку – 

отримання студентами теоретичних знань з формування економіки регіону та 

економіки держави в цілому. Знайомство з особливостями соціально-

економічних процесів та управління ними створює об’єктивні умови для 

рівномірного розвитку регіонів, зміцнення єдиного економічного простору 

країн та забезпечення її територіальної цілісності. 

Завдання: розкрити загальне та особливе в національній економічній 

системі, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного 

розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її 

інтеграцію у світове господарство. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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. 

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.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

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.  
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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. 

 

Модуль 2. Засади функціонування та регулювання національної економіки 

Тема 5. 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 6. 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 7. 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 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок  

Сутність демократії та її місце в самоуправлінні економікою. Демократія як фактор 

економічного трансформування. 
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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 економіки. Система відносин власності в 

умовах ринку. Дотримання положень чинного законодавства. Поліпшення інституційних 

рамкових умов. 

 Тема 9. 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.  

 

Модуль 3. Розвиток національної економіки та проблеми її міжнародної 

конкуренції 

Тема 10. 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 11. Інституціональні чинники розвитку національної економіки 

Економічне зростання як категорія національної економіки. Теоретичні моделі 

економічного розвитку (неокейнсіанські, неокласичні та 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. 

Концепція сталого розвитку та її характеристика. Умови досягнення сталого 

розвитку. Національні можливості забезпечення сталого розвитку в Україні.  

Тема 12. Сталий розвиток національної економіки 
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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 13. 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 14. 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.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л с с.р. л с с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Теоретичні основи становлення національної економіки 
Тема 1. Національна економіка: 

загальне та особливе 
2 2 - 2 4 - - 4 

Тема 2. Економічні теорії та 

базисні інститути національної 

економіки 
6 - 2 2 8 2 - 6 

Тема 3. Теорія суспільного 

добробуту та соціально-ринкової 

економіки 
4 2  2 6 - - 6 

Тема 4. Характеристика 

економічного потенціалу 
6 - 2 4 12 2 2 8 

Разом за змістовим модулем 1 18 4 4 10 30 4 2 24 

Модуль 2. Засади функціонування та регулювання національної економіки 
Тема 5. Господарський комплекс 

національної економіки 
8 2 2 4 4 - - 4 

Тема 6. Функціонування 

інфраструктури національного 

ринку 
6 - 2 4 4 - - 4 

Тема 7. Державність та державне 

управління економікою 
6 2 - 4 8 2 - 6 

Тема 8. Демократія, економічна 

свобода та економічний порядок 
4 2 2 2 4 - - 4 

Тема 9. Програмування та 

прогнозування національної 

економіки 
10 2 2 4 8 - 2 6 

Разом за змістовим модулем 2 34 8 8 18 28 2 2 24 

Модуль 3. Розвиток національної економіки та проблеми її міжнародної 

конкуренції 
Тема 10. Структурна перебудова 

національної економіки 
4 2 2 4 8 2 - 6 

Тема 11. Інституціональні 

чинники розвитку національної 

економіки 
6 2 - 4 6 - - 6 

Тема 12. Сталий розвиток 

національної економіки 
8 2 2 4 6 - 2 4 

 

Тема 13. Інституціональні форми 

інтеграції у світове господарство 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

 

6 

 

- 

 

- 

 

6 

Тема 14. Економічна безпека 

національної економіки 
12 2 2 4 6 2 - 4 

Разом за змістовним модулем 3 38 10 8 20 32 4 2 26 

Усього годин  90 22 20 48 90 10 6 74 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1.1. Національна економіка: загальне та особливе 2 

2 1.2. Економічні теорії та базисні інститути національної 

економіки 

- 

3 1.3. Теорія суспільного добробуту та соціально-
ринкової економіки 

2 

4 1.4. Характеристика економічного потенціалу - 

5 2.1. Господарський комплекс національної економіки 2 

6 2.2. Функціонування інфраструктури національного 
ринку 

2 

7 2.3. Державність та державне управління економікою - 

8 2.4. Демократія, економічна свобода та економічний 
порядок 

2 

9 2.5. Програмування та прогнозування національної 
економіки 

2 

10 3.1. Структурна перебудова національної економіки 2 

11 3.2. Інституціональні чинники розвитку національної 

економіки 

2 

12 3.3. Сталий розвиток національної економіки - 

13 3.4. Інституціональні форми інтеграції у світове 

господарство 

2 

14 3.5. Економічна безпека національної економіки 2 

 Всього 20 
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6. Самостійна робота для студентів денної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1.1. Національна економіка: загальне та особливе 
(1 – стор. 6-19; 2 – стор. 5-25; 3 – стор. 8-32)* 4 

2 1.2. Економічні теорії та базисні інститути національної 

економіки 
(1 – стор. 19-68; 2 – стор. 27-48; 6 – стор. 67-94; 7 – стор. 49-93) 

4 

3 1.3. Теорія суспільного добробуту та соціально-

ринкової економіки 
(2 – стор. 144-188; 6 – стор. 465-473 + стор. 488-494; 3 – стор. 457-

478) 

3 

4 1.4. Характеристика економічного потенціалу 
(1 – стор. 72-133) 

3 

5 2.1. Господарський комплекс національної економіки 
(1 – стор. 137-159; 2 – стор. 50-83; 3 – стор. 333-415 + стор. 415-

435) 

3 

6 2.2. Функціонування інфраструктури національного 

ринку 
(1 – стор. 159-171; 3 – стор. 415-435 + стор. 478-490) 

3 

7 2.3. Державність та державне управління економікою 
(3 – стор. 8-32 + стор. 55-65 + стор. 154-179 + стор. 193-205; 1 – 

стор. 257-264) 

3 

8 2.4. Демократія, економічна свобода та економічний 

порядок 
(1 – стор. 250-257) 

2 

9 2.5. Програмування та прогнозування національної 

економіки 
(1 – стор. 269-300; 3 – стор. 66-107) 

3 

10 3.1. Структурна перебудова національної економіки 
(3 ‒ стор. 109-115) 

3 

11 3.2. Інституціональні чинники розвитку національної 
економіки 
(1 – стор. 201-203 + стор. 208-209 + стор. 223-257; 8 – стор. 153-

167) 

4 

12 3.3. Сталий розвиток національної економіки 
() 

4 

13 3.4. Інституціональні форми інтеграції у світове 
господарство 
(1 – стор. 344-371; 2 – стор. 211-230; 3 – стор. 218-237; 4 – стор. 5-

77; 5 – стор. 471-495) 

4 

14 3.5. Економічна безпека національної економіки 
(1 – стор. 375-415; 2 – стор. 231-245; 3 – стор. 33-38) 5 

 Разом  48 
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Самостійна робота для студентів заочної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1.5. Національна економіка: загальне та особливе 
(1 – стор. 6-19; 2 – стор. 5-25; 3 – стор. 8-32)* 4 

2 1.6. Економічні теорії та базисні інститути національної 

економіки 
(1 – стор. 19-68; 2 – стор. 27-48; 6 – стор. 67-94; 7 – стор. 49-93) 

4 

3 1.7. Теорія суспільного добробуту та соціально-

ринкової економіки 
(2 – стор. 144-188; 6 – стор. 465-473 + стор. 488-494; 3 – стор. 457-

478) 

3 

4 1.8. Характеристика економічного потенціалу 
(1 – стор. 72-133) 

4 

5 2.1. Господарський комплекс національної економіки 
(1 – стор. 137-159; 2 – стор. 50-83; 3 – стор. 333-415 + стор. 415-

435) 

4 

6 2.2. Функціонування інфраструктури національного 

ринку 
(1 – стор. 159-171; 3 – стор. 415-435 + стор. 478-490) 

4 

7 2.3. Державність та державне управління економікою 
(3 – стор. 8-32 + стор. 55-65 + стор. 154-179 + стор. 193-205; 1 – 

стор. 257-264) 

4 

8 2.4. Демократія, економічна свобода та економічний 

порядок 
(1 – стор. 250-257) 

6 

9 2.5. Програмування та прогнозування національної 

економіки 
(1 – стор. 269-300; 3 – стор. 66-107) 

5 

10 6.1. Структурна перебудова національної економіки 
(3 ‒ стор. 109-115) 

4 

11 6.2. Інституціональні чинники розвитку національної 
економіки 
(1 – стор. 201-203 + стор. 208-209 + стор. 223-257; 8 – стор. 153-

167) 

6 

12 6.3. Сталий розвиток національної економіки 
() 

6 

13 6.4. Інституціональні форми інтеграції у світове 
господарство 
(1 – стор. 344-371; 2 – стор. 211-230; 3 – стор. 218-237; 4 – стор. 5-

77; 5 – стор. 471-495) 

10 

14 6.5. Економічна безпека національної економіки 
(1 – стор. 375-415; 2 – стор. 231-245; 3 – стор. 33-38) 10 

 Разом  74 
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*Джерело для самостійного опрацювання та його номер: 

1. Національна економіка: Підручник. / За ред. проф., к. е. н. П. В. Круша. – К.: Каравела; 

Піча Ю. В., 2008. – 416с. 

2. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 254с. 

3. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки  / За 

ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І. Р. Михасюка. – Львівський 

національний університет ім. І. Франка, Львів: «Українські технології», 1999. – 640с. 

4. Жук М. В. Комерційні відносини України: організація зовнішньої торгівлі: Підручник. – 

Чернівці: Рута, 2004. – 560с. 

5. Осика С. Г., Пятницький В. Т. Світова організація торгівлі / 2 -ге видання, перероблене і 

доповнене. – К.: «К. І. С.», 2004. – XXXVI, 516с.   

6. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник / За 

редакцією В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 623с. 

7. Панчишин Степан. Макроекономіка. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2001. – 616с. 

8. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьонко О. М. Макроекономіка: Підручник.- К.: 

Либідь, 1999. – 288с. 
 

7. Тематика рефератів з дисципліни «Національна економіка» 

Модуль 1. Теоретичні основи становлення національної  

економіки 

Тема 1.1. Національна економіка: загальне та особливе 

1. Національна економіка, як явище соціально-економічної реальності; 

2. Еволюція нації та національної економіки як ґенеза нерозривних понять; 

3. Механізми самозбереження та саморозвитку національної економіки.  

Тема 1.2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 

1. Розвиток вчень про національну економіку в теоретичних концепціях різних шкіл 

економічної теорії; 

2. Базисні інститути національної економіки; 

3. Ідеологічні передумови національної економіки та її вплив на організацію 

виробництва; 

4. Політичні передумови національної економіки та їх вплив на стабільність виробництва; 

5. Економічні передумови національної економіки та їх вплив на зростання виробництва; 

6. Організаційні передумови національної економіки та їх вплив на стабільність і 

збалансованість демократичних перетворень; 

7. Особливості формування та розвитку національної економіки України – від Київської 

Русі до сьогодення. 

Тема 1.3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 

1. Теорія суспільного добробуту Вільфредо Парето; 

2. Перехід від бімодального до унімодального суспільства – світоглядні та економічні 

перепони в сучасній Україні; 

3. Англо-саксонська модель соціальної держави; 

4. Континентально-європейська модель соціальної держави; 

5. Скандинавська модель соціальної держави; 

6. Особливості соціальної політики щодо окремих верств населення;  

7. Доходи населення та їх соціально-політичні виміри; 

8. Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій доходів населення;  

9. Соціальна сфера та джерела  фінансування її розвитку. 

Тема 1.4. Характеристика економічного потенціалу 

1. Національне багатство України та методи його оцінки; 

2. Природно-ресурсний потенціал України та шляхи підвищення ефективності його 

використання; 
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3. Виробничий та науково-технічний потенціал України та перспективи його розвитку;  

4. Демографічна криза України: причини, наслідки, шляхи подолання;  

5. Відтворення трудового потенціалу України: існуючі проблеми та перспективи їх 

вирішення; 

6. Науково-технічний потенціал України та проблема техніко-технологічної відсталості 

матеріально-технічної бази вітчизняного виробництва; 

7. Національний інформаційний простір України: сучасний стан та перспективи розвитку 

в контексті національних інтересів; 

8. Зовнішньоекономічний потенціал України та можливості його реалізації в рамках СОТ; 

9. Екологічний потенціал України: сучасний стан, існуючі загрози та напрямки їх 

ліквідації. 

Модуль 2. Засади функціонування та регулювання національної економіки 

Тема 2.1. Господарський комплекс національної економіки 

1. Сучасний стан основних господарських комплексів національної економіки України 

(на прикладі конкретного комплексу); 

2. Структурні диспропорції вітчизняної економіки: причини та способи їх ліквідації.  

Тема 2.2. Функціонування інфраструктури національного ринку 

1. Виробнича інфраструктура України: сучасний стан та перспективні напрямки розвитку;  

2. Соціальна інфраструктура: платна медицина – за і проти; 

3. Соціальна інфраструктура: вища освіта – як вирішити проблему якості (або коли 

українські дипломи почнуть визнавати за кордоном)?  

4. Соціальна інфраструктура: інститут української сім’ї – сучасний стан та існуючі 

проблеми розвитку; 

5. ;Соціальна інфраструктура: розширення спектру соціального страхування – можливості 

та обмеження. 

Тема 2.3. Державність та державне управління економікою 
1. Інститут держави, як явище суспільного характеру; 

2. Розвиток економічних моделей суспільства; 

3.  Особливості регуляторної діяльності держави у перехідних економіках; 

4. Переваги та недоліки адміністративного втручання в економіку;  

5. Органи місцевого самоврядування та їх регуляторні функції щодо питань соціально-

економічного розвитку; 

6. Адміністративна реформа в контексті державного регулювання економіки. 

Тема 2.4. Демократія, економічна свобода та економічний порядок 

1. Демократія як світогляд розвитку вільного суспільства: сутність і проблеми в Україні;  

2. Економічна свобода і економічний порядок: сутність і проблеми розвитку в Україні. 

Тема 2.5. Програмування та прогнозування національної економіки 

1. Світовий досвід соціально-економічного прогнозування. 

2. Характеристика Державного прогнозу економічного і соціального розвитку України.  

3. Критерії точності і надійності соціально-економічних прогнозів. 

4. Програмування національної економіки в країнах Європейського Союзу.  

5. Обґрунтування державних цільових програм економічними ресурсами.  

6. Організаційно-економічний механізм реалізації державних цільових програм.  

Модуль 3. Розвиток національної економіки та проблеми її міжнародної 

конкуренції 

Тема 3.1. Структурна перебудова національної економіки 

1. Еволюція концепцій приватизації державного майна за роки незалежності України та її 

соціальні наслідки; 

2. Тенденції у структурній динаміці видів економічної діяльності та їх вплив на розвиток 

національної економіки 

Тема 3.2. Інституціональні чинники розвитку національної економіки 

1. Концепція постіндустріального суспільства і економічний розвиток України;  
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2. Економічний розвиток на основі інституціональних змін; 

3. Поєднання процесів індустріального та постіндустріального розвитку: теорія та 

практика в Україні; 

4. Теорії постіндустріального суспільства; 

5. Інституційні чинники розвитку національної економіки; 

6. Можливості та перепони забезпечення сталого розвитку України; 

7. Міжнародні підходи до розуміння та характеристики процесу сталого розвитку.  

Тема 3.3. Сталий розвиток національної економіки 

1. Концепція сталого розвитку та проблеми функцій сучасних держав; 

2. Концепція сталого розвитку в глобальному вимірі; 

3. Мета, основні завдання та стратегії сталого розвитку України; 

4. Екологічна освіта в стратегії сталого розвитку; 

5. Концепція сталого розвитку як основна теорія соціальної політики в умовах 

глобалізації. 

Тема 3.4. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство 

1.  Суть і передумови міжнародної економічної інтеграції; 

2. Сучасні інтеграційні угрупування країн; 

3. Передумови та фактори економічної інтеграції України в світове господарство;  

4. Перспективи вступу України до Європейського співтовариства; 

5. Переваги та недоліки приєднання України до СОТ; 

6. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему;  

7. Геополітична стратегія України в глобалізованому світі. 

Тема 3.5. Економічна безпека національної економіки 

1. Найактуальніші виклики національній безпеці України: суть, причини та можливі 

способи нейтралізації; 

2. Напрями реалізації економічної безпеки в Україні; 

3. Механізм управління стратегічними ризиками у розрізі національної безпеки; 

Формування сучасної системи моніторингу показників економічної безпеки України.  
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7.2. Завдання для виконання контрольних робіт студентами заочної 

форми навчання 

 

Завдання для виконання контрольних робіт є індивідуальним для 

кожного студента і складається з п’яти теоретичних питань, на які потрібно 

дати ґрунтовні реферативні відповіді. 

Контрольні питання включають всі теми, передбачені робочою 

програмою. Склад питання кожним студентом визначається самостійно в 

такій послідовності: спочатку з таблиці 1 визначають варіант індивідуального 

завдання в перетині стрічок: початкової літери прізвища студента і останньої 

цифри номера залікової книжки студента. В цьому ж стовпці (№ варіанту) 

вказується номер контрольних питань. 

Наприклад, студент Ткаченко С.В. має залікову книжну 2102, повинен 

виконувати індивідуальні завдання варіанту № 1, який включає такі питання: 

17,35,54, 72,89. Довільна зміна варіанту не допускається. 

Оформлення і строки здачі контрольної роботи: 

Робота повинна бути написана розбірливим почерком або надрукована. 

Обсяг контрольної роботи – 20-26 сторінок рукописного тексту або 6-10 

сторінок друкованого тексту. ІІ зміст повинен бути коротким, чітким і ясним. 

Текст бажано ілюструвати схемами, графіками, діаграмами. Обов’язково 

посилання на літературні джерела, які були використані студентом при 

вивченні питань контрольної роботи, список яких повинен бути наведений в 

кінці роботи.  

Контрольна робота здається викладачеві з таким розрахунком, щоб 

вона була прорецензована не пізніше як за два тижні до екзаменаційної сесії. 

Після перевірки викладачем контрольної роботи повертається студенту з 

позначкою: „допущено до співбесіди” або „не допущено до співбесіди”. 

Залік контрольної роботи проводиться на екзаменаційній сесії після 

співбесіди з викладчате по темі роботи. 
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Номери питань до індивідуальних контрольних завдань 

Перша 

буква 

прізвища 
студента 

Остання цифра номера залікової книжки студентів 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А, М, П 1,18,36, 

54,72 

2,19,37, 

55,73 

3,20,38, 

56,74 

4,21,39, 

57,75 

5,22,40, 

58,76 

6,23,41, 

59,77 

7,24,42, 

60,78 

8,25,43, 

61,79 

9,26,44, 

62,80 

10,27,45, 

63,81 

Є, І, Н 11,28,46, 

64,82 

12,29,47, 

65,83 

13,30,48, 

66,84 

14,31,49, 

67,85 

15,32,50, 

68,86 

16,33,51, 

69,87 

17,34,52, 

70,88 

18,35,53, 

71,89 

19,36,54, 

72,90 

1,20,37, 

55,73 

Л, Б, Е 2,12,38, 

56,74 

3,22,39, 

57,75 

4, 23,40, 

58,76 

5,24,41, 

59,77 

6,25,42, 

60,78 

7,26,43, 

61,79 

8,27,44, 

62,80 

9,28,45, 

63,81 

10,29,46, 

64,82 

11,30,47, 

65,83 

Д, Р, С 12,31,48, 

66,84 

13,32,49, 

67,85 

14,33,50, 

68,86 

15,34,51, 

69,87 

16,35,52, 

70,88 

17,36,53, 

71,89 

18,37,54, 

72,90 

1,19,38, 

55,73 

2,20,39, 

56,74 

3,21,40, 

57,75 

Г, К, Х 4,22,41, 

58,76 

5,23,42, 

59,77 

6,24,43, 

60,78 

7,25,44, 

61,79 

8,26,45, 

62,80 

9,27,46, 

63,81 

10,28,47, 

64,82 

11,29,48, 

65,83 

12,30,49, 

66,84 

13,31,50, 

67,84 

Я,О, В 14,33,51, 

68,86 

15,34,52, 

69,87 

16,35,53, 

70,88 

17,36,54, 

71,89 

18,37,55, 

72,90 

19,38,56, 

73,91 

20,39,57, 

75,91 

21,40,58, 

76,92 

22,41,59, 

77,92 

23,42,60, 

78,93 

Ч, З, У, 

Ю 

6,24,43, 

61,78 

7,25,44, 

62,79 

8,26,45, 

63,80 

9,27,46, 

64,81 

10,28,47, 

65,82 

11,29,48, 

66,83 

12,30,49, 

67,84 

12,31,50, 

68,85 

13,32,51, 

69,86 

14,33,52, 

70,87 

Ф, Т, Щ 16,34,53, 

71,88 

17,35,54, 

72,89 

18,36,55, 

73,90 

19,37,56, 

74,91 

20,38,57, 

75,92 

21,39,58, 

76,93 

22,40,59, 

77,94 

23,41,60, 

78,95 

24,42,60, 

79,96 

25,43,61, 

80,97 

Ш, Ж, Ц 8,26,44, 

63,81 

9,27,45, 

64,82 

10,28,46, 

65,83 

11,29,47, 

66,84 

12,30,48, 

67,85 

13,31,49, 

68,86 

14,32,50, 

69,87 

15,33,51, 

70,88 

16,34,52, 

71,89 

17,35,53, 

72,90 



 

 

Перелік питань для виконання контрольних робіт з дисципліни „Національна 

економіка” для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання  

 

1. Макроекономічні показники. 

2. Формування конкурентного середовища і процес демонополізації економіки. 

3. Система органів державної влади та їх повноваження. 

4. Система національних рахунків. 

5. Місце і роль корпорацій в українській економіці. 

6. Державне регулювання як головна функція державного управління.  

7. Класифікація національних економік. 

8. Малий бізнес в національній економіці. 

9. Система методів державного регулювання економіки. 

10. Моделі розвитку національних економік з різним рівнем розвитку. 

11. Економічна роль бюджетних відносин, що формують основу фінансової бази державного 

регулювання. 

12. Методики обрахунку показників кількісних змін економічного розвитку. 

13. Варіанти ринкових моделей розвитку. 

14. Механізми бюджетного регулювання. 

15. Система методів державного регулювання економіки. 

16. Глобалізація і її наслідки для розвитку національних економік. 

17. Державна податкова політика. 

18. Методики обрахунку показників кількісних змін економічного розвитку.  

19. Потенціал розвитку національної економіки. 

20. Зміст, структура і елементи кредитної системи. 

21. Система методів державного регулювання економіки. 

22. Національне багатство в традиційному розумінні. 

23. Банківська система і особливості її розвитку. 

24. Методики обрахунку показників кількісних змін економічного розвитку.  

25. Розширена концепція національного багатства. 

26. Грошово-кредитне регулювання і банки. 

27. Показники якісних змін економічного розвитку. Методика розрахунку комплексу індексів, 

які використовуються у міжнародній практиці. 

28. Потенціал управління. 

29. Регулювання ринку цінних паперів. 

30. Основні положення моделей економічного розвитку країн, що розвиваються.  

31. Накопичення економічного потенціалу. 

32. Інфляція і її регулювання. 

33. Сутність стратегічної мети економічного розвитку України. Основні напрями змін.  

34. Науковий потенціал. 

35. Місце соціального розвитку в системі активної соціальної політики.  

36. Сутність механізму міжбюджетних трансфертів. 

37. Економіко-географічні умови економіки країни. 

38. Економічна природа і національні особливості мотивації до праці.  

39. Інвестиційний потенціал та об’єкти інвестиційної діяльності в регіоні.  

40. Суть і зміст сучасної регіональної державної політики. 

41. Економічні і соціально-психологічні спонукальні мотиви, їх формування і пріоритетність. 
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42. Механізм реалізації державної стратегії регіонального розвитку та його складові.  

43. Паливно-енергетичний комплекс. 

44. Індикатори рівня і якості життя. 

45. Структура Державної програми економічного і соціального розвитку України. 

46. Машинобудування, оборонно-промисловий комплекс і будівництво. 

47. Державна політика боротьби з бідністю. 

48. Основні функції суспільного добробуту. 

49. Комплекси сировинних і конструкційних матеріалів. 

50. Система захисту від безробіття в ринковій економіці. 

51. Теорія суспільного вибору.  

52. Агропромисловий комплекс. 

53. Формування моделей захисту від безробіття в трансформаційних економіках.  

54. Основні функції державного управління в галузі довкілля. 

55. Споживчий комплекс національної економіки. 

56. Охарактеризуйте інвестиції як фактор структурних зрушень в економіці. 

57. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища.  

58. Транспортний комплекс. 

59. Роль і місце соціально-економічного прогнозування у регулюванні національної економіки. 

60. Стратегія розвитку національної економіки в умовах глобалізації: концептуальні засади та 

основні напрямки. 

61. Зв'язок і телекомунікації. 

62. Основні принципи і методи соціально-економічного прогнозування. 

63. Міжнародні економічні та фінансові організації: необхідність і переваги співробітництва 

України з ними. 

64. Місце і роль сфери послуг в національній економіці. 

65. Структурні елементи і етапи розробки комплексних соціально-економічних прогнозів. 

66. Опишіть систему державного контролю за природокористуванням.  

67. Типи економічного зростання. 

68. Прогнозування структури економіки. 

69. Внутрішньо- та зовнішньоорієнтовані стратегії розвитку держави: основні складові їх 

формування, недоліки та переваги. 

70. Чинники розвитку економіки. 

71. Прогнозування інвестиційно-фондових процесів  і інноваційного розвитку. 

72. Основні теорії міжнародної конкурентоспроможності країни. 

73. Особливості розвитку інвестиційної сфери в період трансформації економічної системи.  

74. Прогнозування доходів і споживання населення. 

75. Індикативне, директивне та стратегічне макроекономічне планування. 

76. Основні заходи державного регулювання підвищення інвестиційної активності. 

77. Державна монополія зовнішньої торгівлі: механізм її здійснення і наслідки. 

78. Конкурентні переваги та конкурентоспроможність: зв’язок між цими поняттями.  

79. Стійкий розвиток і економічне зростання. 

80. Регулювання зовнішньоекономічних зв'язків в умовах відкритої економіки. 

81. Визначення конкурентоспроможності національної економіки: основні підходи та 

методики. 
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82. Теорія саморегуляції ринкової економіки. 

83. Валютне регулювання. 

84. Національна, економічна та зовнішньоекономічна безпека країни та напрями її 

забезпечення. 

85. Власність і структура економічної системи. 

86. Форми і методи державної підтримки підприємництва. 

87. Держава як виробник суспільних благ. 

88. Умови формування конкурентного середовища. 

89. Основні засади теорії державного управління. 

90. Розкрийте сутність методів державної підтримки розвитку соціальної інфраструктури.  

 

 

8. Методи навчання 

 

В рамках вивчення дисципліни передбачається проведення лекцій, семінарів, самостійної 

та індивідуальної роботи студентів. 

Лекція є основною формою навчального процесу. Мета лекції – розкрити основні 

положення теми, досягнення науки, з’ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, 

дати рекомендації щодо використання основних висновків за темами на практичних заняттях.  

Лекція має структуру набуття нових знань і містить такі елементи: 

- вступ, де дається мотивація навчання, чітке формулювання теми лекції та постановка 

завдання; 

- викладення в логічній послідовності окремих частин лекції;  

- висновки, що дають можливість осмислити лекцію в цілому і виділити основну ідею; 

- конкретне завдання на самостійну роботу; 

- відповіді на запитання. 

Основні вимоги до лекції: 

- високий теоретичний рівень інформації, посилання на законодавчі та нормативні акти, на 

нові досягнення науки; 

- розкриття наукових засад курсу; 

- зв’язок теорії з практикою, зосередження уваги студентів на питаннях, які вирішуються у 

світлі сучасних вимог; 

- рекомендації до поглибленого самостійного вивчення тем, необхідних для практичної 

роботи. 

Передбачається застосування таких видів лекцій: вступної, тематичних та підсумкової; 

залежно від методів викладу навчального матеріалу: монологічних, проблемних, лекцій -бесід 

тощо. 

Семінарське заняття ‒ це колективний науковий пошук певної навчальної проблеми і 

шляхів її ефективного розв'язання. Учасники заняття аналізують проблему, виявляють 

причинно-наслідкові зв'язки, висувають шляхи її оптимального вирішення, відповідають на 

запитання і дискутують. 

Проводиться, як правило, зі студентами, які мають відповідну підготовку й досвід самостійного 

вивчення складних наукових і практичних проблем 

Основні вимоги до семінару: 
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- продуманість змісту теми, її проблем та методики обговорення;  

- визначення цілей, дидактичних і виховних завдань заняття;  

- проблемна постановка запитань; 

- увага до стрижневих питань та логіки їх розкриття; 

- постійне керування перебігом семінару, створення атмосфери невимушеності, полемічності 

й творчої активності; 

- стимулювання дискусії; 

- забезпечення всебічного розгляду й аналізу навчальних проблем, об'єктивна оцінка 

виступів і відповідей, своєчасне їх коригування; 

- орієнтація студентів на подальшу самостійну роботу над навчальним матеріалом тощо.  

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні наукової, навчально-

методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, виконанні навчальних завдань. 

У процесі самостійної роботи студенту необхідно вивчити за допомогою рекомендованої 

літератури весь матеріал, передбачений програмою курсу. 

Індивідуальна робота проводиться з метою підвищення рівня підготовки студентів та 

передбачає додаткове опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Національна 

економіка» з кінцевою підготовкою індивідуального завдання у формі реферату за заданими 

темами. 

 

 

9. Методи контролю 

Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточний (модульний) контроль. 

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів 

знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях оцінюванню 

в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання лабораторних робіт; повнота, 

якість і вчасність їх виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у 

відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що 

винесені на семінарські заняття; результати експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання індивідуальних завдань, які передбачені робочою навчальною 

програмою дисципліни, оцінюванню в балах підлягають: самостійне опрацювання тем в цілому 

чи окремих питань; написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових 

тестів; переклад іноземних текстів, встановлених обсягів, підготовка реферативних матеріалів з 

публікації тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного модуля. 

Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів, розв’язання практичних завдань під 

час проведення контрольних робіт. 

Результати поточно-модульного контролю виставляються в журналах обліку роботи 

викладача. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти 

мають право, з дозволу лектора за поданням викладача, який проводить практичні заняття, 

скласти їх до останнього семінарського заняття. Час і порядок складання визначає викладач, що 

веде практичні заняття. 
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У разі, коли студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи без 

поважних причин, він отримує нуль балів. 

Перездача модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем.  

Знання студента з певного модуля  вважаються незадовільними, за умови коли сума балів 

його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від максимально 

можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне перескладання модуля у 

терміни встановлені викладачем.  

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання модулів виставляється як 

сума набраних студентом балів протягом семестру.. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів на заключному 

етапі вивчення дисципліни і проводиться відповідно до навчального плану у вигляді екзамену в 

термін, встановлений графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, 

визначеному даною робочою програмою навчальної дисципліни. Форма проведення контролю є 

комбінованою (передбачає усну відповідь на два теоретичних питання і письмово на одне 

тестове завдання). Зміст і структура контрольних завдань та критерії оцінювання визначаються 

рішенням кафедри. 

Якщо у підсумку студент отримав за рейтинговим показником оцінку “FX”, то він 

допускається до повторного складання підсумкового контролю з дисципліни. Студент, 

допущений до повторного складання підсумкового контролю зобов’язаний у терміни, визначені 

деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання поточно-

модульного контролю, виконати модульні контролі і скласти підсумковий контроль. 

Рейтинговий показник студента з навчальної дисципліни при цьому визначається за 

результатами повторного складання підсумкового контролю і не впливає на загальний рейтинг 

студента. 

У разі отримання студентом за рейтинговим показником оцінки “F”, то він повинен 

пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни протягом наступного семестру (навчального 

року) за графіком, встановленим деканатом. Бали, отримані студентом при вивченні дисципліни 

у попередній період, анулюються. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена спеціальна 100-

бальна шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати 

студент за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної 
успішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи, підсумкового 

контролю тощо). Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту 

підсумкового контролю (іспиту) студент може набрати максимально 70 балів. На 

підсумковому контролі (іспит) студент може набрати максимально 30 балів, що в 
сумі і дає 100 балів. 

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни 

розподіляються наступним чином: 

- відповідь на питання семінарського заняття оцінюється за стандартною 
шкалою, але лише у межах позитивних оцінок – «відмінно» – 3 бали; «добре» – 2 

бали; «задовільно» – 1 бал; 

- підготовка реферату (8-10 стор. рукописного тексту із зазначенням джерел 
інформації) – 4 бал; 

- три тестових контролі (по 50 тестових завдань), по кожному з яких можна 

набрати бали відповідно до кількості (%) правильних відповідей:  

≥ 90% правильних відповідей – 5 балів; 82-89% – 4 бали; 74-81% – 3 бали; 68-73% 
– 2 бали; 61-67% ‒ 1 бал;  ≤ 49% правильних відповідей – 0 балів. 

 

Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни 

«Національна економіка» 

 

Модуль 1 

(поточне тестування) 

Загальна сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовний модуль 3 

100 

30 35 35 

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

4 4 4 4 14 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 15 
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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 

 
11. Рекомендована література 

Базова 

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

Ю.В., 2008. − 416 с. 

2. Національна економіка: Навч. посібн. / за ред. В.М.Тарасевича. − К.: ЦУЛ. 2009. − 280 с.  

3. Національна економіка: навч. посібник. − Львів: "Магнолія 2006",  2008. – 464 с. 

4. Національна економіка: підручник для студ. вищих навч. закл. / К. : Каравела, 2008. − 428 с. 
Допоміжна 

1. Алимов О. М., Даниленко А. І., Трегобчук В. М. та ін. Економічний розвиток України: 

інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія. – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН 

України, 2005. – 540 с. 

2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования: пер. с 

англ. – М.: Academia, 1999. – 956 с. 

3. Буряковський В. В. Національна економіка: навч. посібник / Дніпропетровський 

національний ун-т. − Д. : Наука і освіта, 2007. 

4. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. та ін. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. Навч. 

посіб. − К.: Aльтернатива, 2001. − 607 с. 

5. Гальчинський A.C., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. Навч. посіб. − К.: 

Вища школа, 1998. − 544 с. 

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 Іфтемінч ука. − 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. − К.: Знання-

Прес, 2006. - 209 с. 

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. 
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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 підвищення/ За ред. 

І.В.Крючкової. − К.: Основ, 2007. − 488 с. 

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. 

18. Основи економічної теорії. Підручник / Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук C.K. − К.: 

Aтiкa, 2001. − 344 с. 

19. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. − К.: Поліграфкнига, 

1998. 

20. Панчишин С. Макроекономіка: навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. – 616 с. 

21.Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М.Лібанова та ін. − К.: 

Вища школа, 2003. − 591 с. 

22. Продуктивні сили України і регіональна економіка: зб. наук. праць. У 2 -х ч. / РВПС 

України НАН України. − К.: РВПС України НАН України, 2006. − Ч. 1. − 282 с.  

23. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 254с. 

24.Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник / Є.П. Качан, Т.Є. 

Царик, Д.В. Ткач та ін. / За ред. Є.П. Качана. − К.: Юридична книга, 2005. − 704 с.  

25.Регіональна економіка: Навчальний посібник / За ред. Я.Б. Олійника. − К.: КНТ, Видавець 

Фурса С.Я., 2007. − 444 с. 

26.Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: Навч. посібник. / За ред. 

Л.Г. Чернюк. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 728 с.  

27. Тищенко О. П., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф., та ін. Національна економіка: тексти 

лекцій / А.Г. Савченко (заг.ред.). − К. : КНЕУ, 2007. 

28. Тодаро М. Экономическое развитие: учебник: пер с англ. / под ред. С. Яковлева, Л. Зевина. – 

М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ. 1997. – 671 с. 

29. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, 

А.С.Гальчинський та ін. − К.: Либідь, 2002. − 470с. 

30. Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення. - 

К.: НІСД, 1997. - 144 с. 
12. Інформаційні ресурси 

Наукові ресурси: 

1. База данных экономики и права ПОЛПРЕД [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://gntb.gov.ua/ua/e/temple.html?3d 

2. Бібліотечний інформаційно-освітній портал [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://librportal.org.ua/ 

3. Виртуальная электронная библиотека – ВВМ [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://www.velib.com/ 

4. Електронні каталоги бібліотек України [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://e-

catalog.name/ 

5. Електронна бібліотека Lib.com.ua [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://www.lib.com.ua/ 

6. Національна бібліотека імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

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

7. Українська бібліотека ‒ «Джерело» [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://ukrlib.com/ 

http://librportal.org.ua/
http://www.velib.com/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://ukrlib.com/
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8. arXiv.org - загальнодоступні наукові публікації [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://arxiv.org/ 

9. eLIBRARY - Научная Электронная Библиотека [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://elibrary.ru/ 

 

Ресурси органів державної влади: 

1. Президент України [Електронний ресурс]: офіційне Інтернет-представництво. - Режим 

доступу: http://www.president.gov.ua. 

2. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. - Режим доступу: 

http://www.rada.gov.ua. 

3. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]: Єдиний веб-портал органів виконавчої 

влади України. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua. 

4. Національний банк України [Електронний ресурс]: офіційний сайт. ‒ Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua. 

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.rada.gov.ua/
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