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ВСТУП 

Анотація 

В умовах якісних радикальних трансформацій, що протікають у світі та 

викликані процесами глобалізації, інтеграції, інформатизації, перед економікою 

кожної країни постають питання про можливості та пріоритети подальшого 

сталого розвитку. Ці питання стосуються проблем економічного потенціалу, 

структури господарського комплексу країни, внутрішніх чинників соціально-

економічного розвитку, господарського механізму регулювання, програмування 

та прогнозування соціально-економічних процесів і особливостей забезпечення 

економічної безпеки держави. Саме на вивчення цих питань спрямовує свої 

зусилля наукова дисципліна «Національна економіка» з урахуванням власних 

особливостей і принципів розвитку економіки України. 

Ключові слова: національна економіка, відкрита економіка, 

трансформаційна економіка, інверсія економіки, національний продукт, 

національний дохід, міжгалузевий баланс, платіжний баланс, економічний 

потенціал, ринкова інфраструктура, конкурентне середовище, державне 

регулювання, структурні перетворення, промислово-інноваційна політика, 

інвестиційна політика, прогнозування, планування, програмування економіки, 

економічне зростання, економічний розвиток, економічна та політична 

інтеграція, інструменти створення та підтримки розвитку підприємництва, 

національна безпека. 

 

Abstract 

In the context of qualitative radical transformations taking place in the world and 

caused by the processes of globalization, integration, informatization, the economy of 

each country is faced with the question of the possibilities and priorities of further 

sustainable development. These questions relate to the problems of economic potential, 

the structure of the country's economic complex, internal factors of socio-economic 

development, the economic mechanism of regulation, programming and forecasting of 

socio-economic processes and features of economic security. It is on the study of these 

issues that the scientific discipline «National Economy» directs its efforts, taking into 

account its own characteristics and principles of economic development of Ukraine. 

Key words: national economy, open economy, transformational economy, 

economic inversion, national product, national income, intersectoral balance, balance 

of payments, economic potential, market infrastructure, competitive environment, 

government regulation, structural transformation, industrial and innovative policy, 

investment policy, forecasting, planning, economic programming, economic growth, 

economic development, economic and political integration, tools for creating and 

supporting business development, national security.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність 

(освітня програма), 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові 

науки»  

Нормативна 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 

Електронний адрес РПНД на сайті 

Університету 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/860/ 

Спеціальність 

051 «Економіка» 
(код та найменування)   

Семестр 

6-й 

Лекції 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

- 

30 год. 

Практичні 

30 год. 

Загальна кількість годин 180 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних:  

4 год.; 

 

самостійної роботи: 

8 год. 

 

Освітній рівень: 

Перший 

(бакалаврський) 

Самостійна 

робота 

120 год. 

Вид контролю: 

екзамен 

Форма 

контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» є 

формування у студентів компетентностей з питань розвитку національної 

економіки в умовах радикальних глобальних трансформацій, що протікають у 

світі. При цьому в центрі має бути вивчення сучасного змісту та основних 

структурних характеристик, а також шляхів розбудови конкурентоспроможної, 

інноваційної, соціально та екологічно орієнтованої національної економіки. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є: макроекономіка, економічна 

статистика, фінанси, міжнародна економіка. 
(за винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру) 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• оцінювання реальної економіки за допомогою макроекономічних 

показників та показників рівня економічного потенціалу; 

• з’ясування ролі держави в економічній системі країни, методів та 

інструментів її впливу на економіку; 

• характеристика фінансової системи України, розвитку її банківської 

системи та небанківських установ; 

• з’ясування місця національної економіки у світовому господарстві; 

• дослідження проблем інтеграції національної економіки в систему 

міжнародних економічних зв’язків. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти розвитку національної економіки 

Тема 1. Теоретичні основи національної економіки [4, с.10-40; 6, с. 7-80] 

Тема 2. Основні економічні показники національної економіки [3, с.23-52] 

Тема 3. Характеристика економічного потенціалу національної економіки [3, 

с.53-79; 6, с.81-146] 

Тема 4. Види діяльності національної економіки. Функціонування 

інфраструктури національного ринку [4, с.150-187, с.201-236] 
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Тема 5. Теоретичні основи сталого розвитку національної економіки [6, с.315-

355] 

Тема 6. Чинники розвитку економіки України [5, с.158-235; 6, с. 186-218; 11, 

с.211-295] 

 

Змістовий модуль 2. Регулювання національної економіки 

Тема 7. Ринковий механізм регулювання національної економіки [6, с.219-233] 

Тема 8. Механізм корпоративного регулювання національної економіки [6, 

с.234-251] 

Тема 9. Державне регулювання економіки України: бюджетне, податкове, 

фінансово-кредитне регулювання [1, c.216-244; 3, с. 80-123; 4, с.307-348; 6, с.252-

267] 

Тема 10. Прогнозування та програмування національної економіки [3, с.153-175; 

6, с.281-314] 

Тема 11. Інструменти створення та підтримки розвитку підприємництва в 

Україні [13, с.16-35, с.136-160] 

Тема 12. Національна економіка та економічна безпека [4, с.382-411; 6, с.387-

419] 

 

Тематичний план навчальної дисципліни «Національна економіка» 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

лек пр с.р. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти розвитку національної 

економіки 

Тема 1. Теоретичні основи національної 

економіки 
14 2 2 10 

Тема 2. Основні економічні показники 

національної економіки 
14 2 2 10 

Тема 3. Характеристика економічного 

потенціалу національної економіки 
14 2 2 10 

Тема 4. Види діяльності національної 

економіки. Функціонування інфраструктури 

національного ринку 

18 4 4 10 

Тема 5. Теоретичні основи сталого розвитку 

національної економіки 
14 2 2 10 

Тема 6. Чинники розвитку економіки України 16 2 2 12 
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Разом за змістовим модулем 1 90 14 14 62 

Змістовий модуль 2. Регулювання національної економіки 

Тема 7. Ринковий механізм регулювання 

національної економіки 
14 2 2 10 

Тема 8. Механізм корпоративного регулювання 

національної економіки 
14 2 2 10 

Тема 9. Державне регулювання економіки 

України: бюджетне, податкове, фінансово-

кредитне регулювання 

18 4 4 10 

Тема 10. Прогнозування та програмування 

національної економіки 
14 2 2 10 

Тема 11. Інструменти створення та підтримки 

розвитку підприємництва в Україні 
16 4 4 8 

Тема 12. Національна економіка та економічна 

безпека 
14 2 2 10 

Разом за змістовим модулем 2 90 16 16 58 

Разом за курсом 180 30 30 120 

 

Теми практичних занять 

№ Назва теми 

Кількість 

годин 

(денна форма) 

1 Теоретичні основи національної економіки 2 

2 Основні економічні показники національної економіки 2 

3 Характеристика економічного потенціалу 

національної економіки 
2 

4 Види діяльності національної економіки. 

Функціонування інфраструктури національного ринку 
4 

5 Теоретичні основи сталого розвитку національної 

економіки 
2 

6 Чинники розвитку економіки України 2 

7 Ринковий механізм регулювання національної 

економіки 
2 

8 Механізм корпоративного регулювання національної 

економіки 
2 

9 Державне регулювання економіки України: бюджетне, 

податкове, фінансово-кредитне регулювання 
4 

10 Прогнозування та програмування національної 

економіки 
2 

11 Інструменти створення та підтримки розвитку 

підприємництва в Україні 
4 

12 Національна економіка та економічна безпека 2 

 Разом 30 
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Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до лекційних занять – 3 години на 1 лекцію; 

• підготовка до практичних занять – 3 години на 1 заняття; 

• підготовка до контрольних заходів –10 год. на 1 захід. 

 

Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п Вид роботи 

Кількість 

годин 

Денна форма 

Змістовий модуль 1 

1 Підготовка до лекцій  21 

2 Підготовка до практичних занять (виконання тестів, 

практичних робіт) 

21 

3 Підготовка до модульного контролю 1 10 

Змістовий модуль 2 

1 Підготовка до лекцій  24 

2 Підготовка до практичних занять (виконання тестів, 

практичних робіт) 

24 

3 Підготовка до модульного контролю 2 10 

… Підготовка до екзамену 10 

... Всього 120 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

є: 

1. На практичних заняттях – тести, практичні роботи 

2. Модульні контролі (у вигляді модульних контрольних робіт) 

3. За весь курс – екзамен 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки семестрового екзамену. У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати від 60 до 

80 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки 

протягом семестру (виконання тестових завдань, розв’язання задач, модульні 

контролі за змістовими модулями). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та 

набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних робіт. 
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Питома вага семестрового екзамену в загальній системі оцінок – 20 балів. 

Екзамен студенти складають відповідно до вимог робочого навчального плану у 

терміни, передбачені графіком навчального процесу. Під час екзамену студент 

отримує екзаменаційний білет, в якому передбачається комбінація з двох 

теоретичних запитань і чотирьох тестових завдань різних типів. Після 

підготовки, за результатами відповідей на екзаменаційний білет проводиться 

співбесіда, після якої виставляється остаточна оцінка за складання екзамену. 

Питома вага теоретичного питання в загальній оцінці – 8 балів, тестового 

завдання – 1 бал. 

Право здавати семестровий екзамен дається студенту, якій з урахуванням 

максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 60 балів. Підсумкова 

оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки семестрового 

екзамену. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності магістрантів 

та їх оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

Тестові завдання 

3 
Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Правильно вирішив усі тестові завдання 

2 
В цілому володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив 

половину тестових завдань 

1 
Студент майже не володіє навчальним матеріалом. Правильно 

вирішив меншість тестових завдань 

0 
Студент не володіє навчальним матеріалом. Не вирішив жодного 

тестового завдання 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 18 балів (6 тестів по 3 бали) 

Модуль 2: 18 балів (6 тестів по 3 бали) 

Практичні роботи 

3 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, 

містить аргументовані висновки 

2 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

1 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія 

0 Студент не дає відповіді на жодне завдання 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 12 балів (4 роботи по 3 бали) 
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Модуль 2: 12 балів (4 роботи по 3 бали) 

Модульна контрольна робота 

10 

Студент дає абсолютно правильні відповіді на питання з 

викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі 

програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів 

9 
Виставляється студенту, який повністю розкрив питання на основі 

програмного та додаткового матеріалу 

8 
Виставляється студенту, який повністю розкрив питання, а 

програмний матеріал викладено у відповідності до вимог 

7 
Виставляється, коли студент розкрив питання, проте при 

викладенні програмного матеріалу допущені окремі помилки 

6 
Відповідь в цілому правильна, допущені несуттєві помилки та 

неточності у викладенні матеріалу 

5 
Виставляється, коли студент неповністю розкрив питання, 

відповідь містить суттєві помилки 

4 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія 

3 
Виставляється студенту, який виявляє здатність до викладення 

думки лише на елементарному рівні 

1-2 

Виставляється студенту, який має фрагментарні знання, які не 

дозволяють розкрити питання. Такий студент не може викласти 

свою думку навіть на елементарному рівні 

Екзамен 

19-20 

Студент цілком володіє навчальним матеріалом, вільно, 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

відповідей на теоретичні питання та письмових відповідей на 

питання практичного вмісту. Усі завдання виконані без помилок. 

17-18 

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано викладає його під час усних відповідей, здебільшого 

розкриває зміст практичних завдань. Правильно виконав 

більшість завдань. 

15-16 

Студент володіє навчальним матеріалом, але під час висвітлення 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускає окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

13-14 

Студент володіє навчальним матеріалом, викладає його основний 

зміст під час усних відповідей та письмового завдання, але без 

глибокого аналізу, обґрунтування та аргументації. Правильно 

виконав дві третини завдань. 

11-12 

Загалом студент володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних відповідей та письмового завдання. 

Допускає окремі неточності та помилки. 

9-10 

Студент частково володіє навчальним матеріалом. Під час усних 

відповідей викладає його фрагментарно, недостатньо розкриває 

зміст практичних завдань. Допускає у своїх відповідях неточності. 
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7-8 
Студент виявляє базові знання. Поверхнево розкриває зміст 

теоретичних питань та у практичних завданнях допускає помилки. 

5-6 

Студент недостатньо володіє навчальним матеріалом. Без 

аргументації і обґрунтування викладає його під час усних 

відповідей. Правильно виконує меншість завдань. 

3-4 

Студент недостатньо володіє навчальним матеріалом. Не в змозі 

викласти зміст більшості питань екзаменаційного білета під час 

усних відповідей. Допускає при цьому суттєві помилки. 

Правильно виконав одне завдання. 

1-2 

Студент не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти. Не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

0 Студент не з’явився на іспит. 

Модульний контроль у формі модульної контрольної роботи 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал (МК 1) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Бал (МК 2) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 10 балів 

Модуль 2: 10 балів 

Підсумковий контроль у формі екзамену 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 20-19 18-17 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Екзамен: 20 балів 

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання тестових завдань 12*3 бали = 36 балів 

Виконання практичних робіт 8*3 бали = 24 бали 

Модульний контроль 1 10 балів 

Модульний контроль 2 10 балів 

Екзамен 20 балів 

Всього 100 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  

Елемент програми 

Денне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

ЗМ 1 

Т1 Тестові завдання 3 

Т2 Тестові завдання, практична робота 6 

Т3 Тестові завдання, практична робота 6 
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Т4 Тестові завдання, практична робота 6 

Т5 Тестові завдання, практична робота 6 

Т6 Тестові завдання 3 

МК 1 Контрольна робота 10 

ЗМ 2 

Т7 Тестові завдання 3 

Т8 Тестові завдання, практична робота 6 

Т9 Тестові завдання, практична робота 6 

Т10 Тестові завдання, практична робота 6 

Т11 Тестові завдання, практична робота 6 

Т12 Тестові завдання 3 

МК 2 Контрольна робота 10 

Підсумковий контроль Екзамен 20 

Сума балів  100 

 

 

9. Засоби навчання 

• мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 

• комп'ютери, комп’ютерні системи та мережи; 

• бібліотечні фонди (навчальні посібники, методичні рекомендації, наукова 

література тощо). 

 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література: 

1. Макогон В.Д. Бюджетна стратегія держави: монографія. Київ: Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. 2018. 364с. 

2. Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та 

прикладні аспекти: монографія / за ред. О.В. Покатаєвої, М.В. Болдуєва, Г.Ю. 

Кучерової. Запоріжжя: КПУ.2017. 452с. 

3. Радіонова І.Ф., Усик В.І. Макроекономічний аналіз національної економіки: 

навчальний посібник. Вид-во: К.: КНЕУ.2015. URL: https://kneu.edu.ua/ 

4. Старостенко Г.Г., Онишко С.В., Поснова Т.В. Національна економіка: навч. 

посібник. К.: Ліра-К. 2016. 432с. 

Допоміжна література: 

5. Грущинська Н.М. Міжнародна спеціалізація національної економіки в 

умовах глобальної конкуренції: монографія. К. 2013. 456с. URL: 

https://er.nau.edu.ua/ 

6. Круш П.В., Кожемяченко О.О. Національна економіка: регіональний та 

муніципальний рівень: підручник. К.: Центр учбової літератури. 2011. 320с. 

7. Кучер Г.В. Державні фінансові ресурси: монографія. К: Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. 2018. 608с. 

8. Люльов О.В. Макроекономічна стабільність національної економіки: 

монографія. К.: Університетська книга, 2018. 261с. 
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9. Мазаракі А.А., Лагутін В.Д., Герасименко А.Г. та ін. Внутрішня торгівля 

України: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2016. 864с. 

10. Мазаракі А.А., Мельник Т.М., Юхименко В.В., Костюченко В.М. та ін. 

Економічний суверенітет України: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-

т. 2015. 700с. 

11. Національна економіка: навч. посіб. / За заг.ред. Носової О.В. К.: Центр 

учбової літератури. 2013. 512с. 

12. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність: навч. посіб. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут». 2015. 180с. 

13. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за заг. ред. І.М. 

Сотник, Л.М. Таранюка. Суми: ВТД «Університетська книга». 2018. 572с. 

14. Сіденко В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С., Чугунов І.Я. та ін. 

Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в 

умовах глобалізації: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2017. 648с. 

15. Федулова Л.І. Технологічна політика: глобальний контекст та українська 

практика: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2015. 844с. 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека імені В. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua 

2. Верховна Рада України. URL: www.rada.gov.ua 

3. Інтелектус: веб-журн. URL:http://www.patent.net.ua/ 

4. Міністерство розвитку громад та територій України. URL: 

https://www.minregion.gov.ua/ 

5. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. URL: 

https://www.me.gov.ua 

6. Міністерство соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/ 

7. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua 

8. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ 

9. Портал економічних новин. URL: https://www.unian.ua/economics 

10. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/ 
 


