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1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб надати студентам теоретичні
знання та методичні навички з питань, які відображають умови та результат функціонування і
розвитку господарського комплексу країни. При цьому в центрі уваги перебувають показники, які
відображають потенціал та структуру національної економіки, інституційні системи та
організаційні механізми державного управління економікою, соціальні, екологічні та
зовнішньоекономічні аспекти функціонування національної економіки.

1.2. . Основними завданнями вивчення дисципліни є :
-

Розгляд сучасного стану економіки України, перспектив її розвитку, причин та наслідків
економічної політики.
Характеристика національної економіки за допомогою таких категорій як економічний
потенціал країни та структурні параметри національної економіки.
Вивчення закономірностей та особливостей функціонування національної економіка
порівняно з економіками інших країн.
Засвоєння економічних теорій розвитку національної економіки.
Висвітлення ролі держави в розробці політики економічного зростання, в формуванні
економічної системи країни, методів та інструментів впливу держави на економіку.
Характеристика інфраструктури національного ринку.
Визначення соціальних результатів економічного розвитку країни та суперечності між
економічним розвитком та екологією.
Розгляд сучасного стану і основних напрямів регіонального розвитку економіки.
Визначення і обґрунтування пріоритетів та завдань в сферах структурної, регіональної,
соціальної, екологічної і зовнішньоекономічної політики на прогнозний період.
Характеристика системи програмування та прогнозування національної економіки.
Дослідження питань демократії, економічної свободи та економічного порядку.
Розкриття місця національної економіки у світовому господарстві та питань, пов’язаних
з міжнародною конкурентоспроможністю.

1.3. Кількість кредитів 5/5
1.4. Загальна кількість годин 150/150
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обовязкова

Денна форма навчання
1-й
2-й
32 год.
32 год.
год.
86год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
Семестр
2-й
Лекції
12 год.
Практичні, семінарські заняття
год.
Лабораторні заняття
год.
Самостійна робота
138 год.
Індивідуальні завдання
год.

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні
досягти таких результатів навчання: орієнтує студентів на практичну діяльність в економічній
сфері, що сприятиме підготовці економістів-фахівців, здатних розв'язувати складні
макроекономічні проблеми трансформаційної економіки України.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1
Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе
Поняття, сутність, умови виникнення та головні засади національної економіки. Ознаки, суб'єкти
національної економіки та моделі розвитку. Системи, концепції та принципи національної
економіки. Основні економічні показники національної економіки. Особливості формування,
сучасні тенденції та рівень розвитку національної економіки України. Мета, завдання та предмет
курсу «Національна економіка».
Тема 2. Аналіз головних економічних теорій та базисних інститутів національної економіки
Теорії та моделі економічного розвитку. Зміст, категорії, динаміка розвитку та специфіка
застосування кейнсіанської моделі економічного зростання. Основні положення моделей
С.Кузнеця, Р.Харрода, О.Домара, Дж.Робінзона, Ф.Перру, Й.Шумпетера. Основні положення
неокласичних моделей економічного зростання: виробнича функція, модель Р.Солоу,
неокласичного синтезу П.Самуельсона. Сутність ендогенного впливу НТЕП на економічний
розвиток: модель П.Рьомера. Інституціональна модель економічного розвитку. Моделі
економічного зростання країн, що розвиваються: двосекторна модель Льюїса, теорія дуального
розвитку.
Етапи економічного зростання та розвитку. Основні підходи до виокремлення етапів економічного
розвитку: формаційний, технократичний, цивілізаційний. Сутність формаційного підходу до етапів
економічного розвитку Методологічні основи технократичного підходу до етапізації процесів
економічного розвитку. Зіставлення підходів Д.Белла, М.Кастельса та С.Глазьєва. Основні етапи
економічного розвитку за цивілізаційним підходом.
Оцінка базисних інститутів національної економіки. Ідеологія трансформаційного розвитку
економіки України (етапи реформування 1991-2012р.р.). Відтворювальні, правові, галузеві,
соціально-економічні, територіальні інститути національної економіки.
Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
Основні засади теорії суспільного добробуту та соціально-орієнтовної економіки - Л.Ерхард та інші.
Сутність, формування та розвиток теорії постіндустріального суспільства. Суттєві риси, принципи,
значення та методологічні аспекти теорії постіндустріального суспільства.

Тема 4. Характеристика економічного потенціалу України. Потенціал національної
економіки
Сутність понять: «національне багатство», «економічний потенціал» та їх елементи. Створені
нефінансові активи (основні та оборотні засоби, запаси готової продукції, державні резерви,
цінності). Нестворені нефінансові активи (матеріальні та нематеріальні активи). Фінансові активи
(пасиви).
4.1. Природно-ресурсний потенціал. Характеристика окремих складових природно-ресурсного
потенціалу України (земельні, лісові, водні, мінеральні ресурси). Особливості оцінки окремих видів
природних ресурсів. Природні ресурси як економічний фактор. Рівень забезпеченості України
природними ресурсами та їх економічна оцінка. Енергетичні складові економічного потенціалу
України. Вплив природних ресурсів на економічний розвиток.
4.2. Людський потенціал. Роль населення у розвитку економіки та його динаміка. Розвиток
людського потенціалу національної економіки та його інноваційність. Індекс людського розвитку.
Національний ринок праці та демографічні проблеми розвитку економіки України. Трудові ресурси
та зайнятість населення. Розрахунок рівня зайнятості та рівня безробіття. Людський потенціал в
контексті оцінки можливостей економічного зростання України.
4.3. Фінансово-економічний потенціал. Призначення, роль та структура державних фінансів.
Бюджетна система Україні. Податкова система: основні елементи та їх характеристика. Стан, засоби
зміцнення та перспективи розвитку національної грошової системи. Місце банківської системи в
кредитній і фінансовій системі національної економіки. Головні проблеми грошово-кредитного
ринку та перспективи розвитку фінансово-кредитних установ в Україні.
4.4. Науково-технічний потенціал. Сутність поняття «виробничий» та «науково-технічний
потенціал». Характеристика виробничого потенціалу України Промисловість як провідна галузь
національної економіка. Основні складові та характеристика науково-технічного потенціалу
України. Вплив науково-технічного прогресу на національну економіку. Наука та освіта, їх роль у
розвитку економіки і суспільства. Науково-технічна забезпеченість України. Інформаційний
потенціал.
Зміст поняття «ефективність національної економіки». Соціальна та економічна ефективність.
Показники ефективності національної економіки та їх розрахунок. Інтегрований показник
ефективності національної економіки.
Тема 5. Аналіз інституціональних чинників розвитку національної економіки
Характеристика основних економічних, правових та інституційно-організаційних чинників, що
сприяють збалансованому розвитку національної економіки. Розвиток та аналітична динаміка
субстанції національної економіки (інститути державної, приватної, комплексної, сумісної
власності, грошово-кредитної, фінансової та фінансово-страхової політики).
Тема 6. Функціонування структури національного ринку
Сутність та види структурних пропорцій в економіці. Організаційна структура економіки. Сутність
секторного поділу економіки. Структура інституційних секторів економіки. Зміст ринкових
трансформацій в Україні у порівнянні зі світовими тенденціями. Господарський комплекс
національної економіки і його структура. Роль промислового комплексу у структурній перебудові
економіки.
Структура бізнесу в Україні та її основні показники. Роль малого бізнесу в ринковій економіці.
Структура організаційно-правових форм господарювання. Корпоративне регулювання в
господарській системі національної економіки. Сутність пропорцій між видами економічної
діяльності. Структура укрупнених видів економічної діяльності як ознака розвитку національної
економіки. Тенденції у структурній динаміці видів економічної діяльності за показниками
зайнятості, вартості основних засобів, валової доданої вартості.
Сутність та види регіональної структури економіки. Територіальні форми організації національної
економіки та їх співвідношення. Показники регіональної структури економіки. Динаміка
виробництва промислової та сільськогосподарської продукції за економічними районами. Основні
структурні пропорції у зовнішньої торгівлі. Напрями інституційних змін та перспективи збереження
позитивної динаміки розвитку економіки України. Пріоритетні сфери розвитку промислового
комплексу.
6.1. Комплексна оцінка конкурентоспроможності національної економіки. Поняття
національного багатства. Суть інноваційно-конкурентоспроможної економіки та об'єктивна

необхідність ЇЇ розвитку в Україні. Концепція забезпечення конкурентоспроможності національної
економіки. Структура ВВП за галузями економіки. Система національних рахунків. Оцінка
продуктивності та ефективності національної економіки. Оптимізація структури національного
продукту. Наявність передумов для досягнення конкурентних переваг національної економіки.
6.2. Роль тіньової економіки в економічному розвитку країни. Зміст та методи формування і
оцінки тіньової економіки. Тіньовий рух грошей і товарів. Засоби державної боротьби з тіньовою
економікою.
6.3. Економічна, соціальна та екологічна безпека України. Поняття та сутність економічної
безпеки. Види загроз та класифікація національних економічних інтересів. Методологічні аспекти
визначення рівня економічної безпеки. Інтегральний показник економічної безпеки країни.
Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки.
Розділ 2
Тема 7. Державність та державне управління економікою
7.1. Роль держави в національній економіці. Місце «держави» в громадянському суспільстві.
Економічні функції держави. Антимонопольна (конкурентна) політика. Виробництво суспільних
товарів як функція держави. Стабілізаційна політика. Сутність понять: «державне втручання в
економіку», «економічна політика держави», «державне управління», «державна регуляторна
політика», «державне регулювання економіки». Об'єкти та суб'єкти економічної політики держави.
Сутність ринкового механізму розподілу. Націоналізація та приватизація як методи розподілу
власності. Значення та розвиток державного сектора економіки України.
7.2. Система органів державного управління національною економікою та їх функції.
Визначення державного управління. Об’єкти та суб’єкти управління. Державне управління і
виконавча влада. Ознаки механізму здійснення державної влади. Взаємозв’язок державного
управління і виконавчої влади. Повноваження місцевих державних адміністрацій. Цілі державного
управління та їх види. Функція управління. Державне регулювання як головна функція державного
управління. Методи державного регулювання економіки.
7.3. Пріоритетні напрямки державної політики розвитку національної економіки. Формування
стратегії соціально-економічного розвитку країни. Пріоритетні напрямки державної політики
розвитку механізмів макроекономічного регулювання: структурно-інвестиційна та інноваційна
політика, бюджетно-фіскальна та грошова-кредитна політика. Розвиток малого та середнього
підприємництва в Україні. Економічний механізм соціального захисту населення.
Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок
Свобода і демократія як необхідні умови всебічного розвитку людини. Індекс людського розвитку
та його значення. Основні шляхи та методи реалізації прав людини і громадянина. Економіка та
права і свободи людини.
Тема 9. Програмування та прогнозування національної економіки
Сутність понять: «прогноз», «гіпотеза», «план», «програма». Теоретичний та управлінський
аспекти прогнозування. Форми поєднання прогнозу і плану (програми). Функції та принципи
соціально-економічного прогнозування. Класифікація та характеристика прогнозів.
Сутність понять: «прогнозування» та «метод прогнозування». Класифікація методів прогнозування.
Сутність комплексних економетричних моделей розвитку національної економіки. Характеристика
макроекономічних моделей прогнозування економіки України. Державне прогнозування
економічного і соціального розвитку України.
Системний підхід у соціально-економічній політиці. Стратегія економічної та соціальної політики
України. Державна цільова програма та організаційно-економічний механізм її реалізації.
Тема 10. Політика економічного зростання національної економіки
Зіставлення понять економічне зростання та економічний розвиток. Теорія та стратегія
економічного зростання. Джерела економічного зростання. Концепція сталого розвитку. Стратегія
випереджального розвитку для України. Інноваційний тип розвитку, інформаційно-інтелектуальні
технології як фактори піднесення економіки України. Форми реалізації випереджального розвитку.

Тема 11. Регіональний розвиток національної економіки
Сутність поняття «регіон». Основні показники стану та розвитку регіонів України. Валовий
регіональний продукт як узагальнюючий показник економічного і соціального розвитку регіону.
11.1. Роль та значення регіональних фінансів у забезпеченні економічного і соціального
розвитку регіонів. Структура фінансових ресурсів регіону. Місцеві бюджети та їх функції.
Економічна сутність інвестицій та їх джерела. Інвестиційний потенціал регіону та об'єкти
інвестиційної діяльності.
11.2. Стратегічне управління регіональним розвитком національної економіки. Сутність,
принципи та мета стратегічного управління регіональним розвитком. Стратегічні завдання
державної регіональної політики на період до 2015 року. Механізм реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку та його складові.
Тема 12. Інституціонально-економічні форми інтеграції України у світове господарство
Глобалізація як новий етап інтернаціоналізації світового господарства. Міжнародні економічні
організації та їх роль у вирішенні проблем національних економік. Вектори міжнародної
інтеграційної політики України та її потенціал у системі світової економіки. Аналіз конкурентних
переваг національної економіки. Місце України в системі міжнародної торгівлі. Платіжний баланс
національної економіки. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності країни. Проблеми
лібералізації державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та залучення іноземних
інвестицій в Україну. Основні риси соціально-ринкової економіки України в стратегічній
перспективі.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем
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4. Теми семінарських занять
Назва теми
Тема 1. Предмет, мета та завдання курсу «Національна економіка»
1. Основні поняття національної економіки.
2. Умови виникнення та головні засади національної економіки.
3. Об'єкт і суб'єкти національної економіки.
4. Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Національна економіка».

Кількість
годин
2

2

Тема 2. Національна економіка: загальне та особливе
1. Ознаки та принципи національної економіки.
2. Системи, концепції та моделі розвитку національної економіки.
3. Основні показники розвитку національної економіки.
4. Сучасні тенденції та рівень розвитку національної економіки України.

4

3

Тема 3. Аналіз головних економічних теорій та базисних інститутів
національної економіки
1. Зміст та категорії кейнсіанської моделі економічного зростання.
2. Основні положення неокласичних моделей.
3. Інституціональна модель економічного розвитку.
4 Етапи економічного зростання та розвитку національної економіки.
5. Оцінка базисних інститутів національної економіки.

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Тема 4 Аналіз головних економічних теорій та базисних інститутів
національної економіки
1. Природно-ресурсний потенціал.
2. Людський потенціал.
3. Фінансово-економічний потенціал.
4. Науково-технічний потенціал.
Тема 5. Аналіз інституціональних чинників розвитку національної
економіки
1.Характеристика основних економічних, правових та інституційноорганізаційних чинників, що сприяють збалансованому розвитку
національної економіки.
2.Розвиток та аналітична динаміка субстанції національної економіки
(інститути державної, приватної, комплексної, сумісної власності,
грошово-кредитної, фінансової та фінансово-страхової політики).
Тема 6. Функціонування структури національного ринку
1. Комплексна оцінка конкурентоспроможності національної економіки.
2. Роль тіньової економіки в економічному розвитку країни.
3. Економічна, соціальна та екологічна безпека України.
Тема 7. Державність та державне управління економікою
1. Роль держави в національній економіці
2. Система органів державного управління національною економікою та
їх функції.
3. Пріоритетні напрямки державної політики розвитку національної
економіки.
Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок
1. Свобода і демократія як необхідні умови всебічного розвитку людини.
2. Індекс людського розвитку та його значення.
3. Основні шляхи та методи реалізації прав людини і громадянина.
4. Економіка та права і свободи людини.
Тема 9. Програмування та прогнозування національної економіки
1. Теоретичний та управлінський аспекти прогнозування. Форми
поєднання прогнозу і плану (програми). Функції та принципи соціальноекономічного прогнозування. Класифікація та характеристика прогнозів.
2. Класифікація методів прогнозування. Сутність комплексних
економетричних моделей розвитку національної економіки.
3. Державне прогнозування економічного і соціального розвитку
України.
4.Системний підхід у соціально-економічній політиці.
Тема 10. Політика економічного зростання національної економіки
1.Зіставлення понять економічне зростання та економічний розвиток.
Теорія та стратегія економічного зростання.
2. Джерела економічного зростання. Концепція сталого розвитку. 3.
Стратегія випереджального розвитку для України. Інноваційний тип
розвитку, інформаційно-інтелектуальні технології як фактори піднесення
економіки України.
Тема 11. Регіональний розвиток національної економіки
1. Роль та значення регіональних фінансів у забезпеченні економічного і
соціального розвитку регіонів.
2. Стратегічне управління регіональним розвитком національної
економіки.
Тема 12. Інституціонально-економічні форми інтеграції України у
світове господарство
1.Глобалізація як новий етап інтернаціоналізації світового господарства.
2. Міжнародні економічні організації та їх роль у вирішенні проблем
національних економік.
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2

2

4

2

2

2

4

2

3. Вектори міжнародної інтеграційної політики України та її потенціал у
системі світової економіки.
4. Платіжний баланс національної економіки. Оцінка ефективності
зовнішньоекономічної діяльності країни.

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п
1

Назва теми
Предмет, мета та завдання курсу «Національна економіка»

Кількість
годин
5,5

2

Національна економіка: загальне та особливе

10,5

3

5,5

6

Аналіз головних економічних теорій та базисних інститутів
національної економіки
Аналіз головних економічних теорій та базисних інститутів
національної економіки
Аналіз інституціональних чинників розвитку національної
економіки
Функціонування структури національного ринку

7

Державність та державне управління економікою

10,5

8

Демократія, економічна свобода та економічний порядок

5,5

9

Програмування та прогнозування національної економіки

5,5

10

Політика економічного зростання національної економіки

5,5

11

Регіональний розвиток національної економіки

10,5

12

Інституціонально-економічні форми інтеграції України у
світове господарство

5,5

Разом

86

4
5

10,5
5,5
5,5

Форма
контролю
Усна
відповідь
Усна
відповідь
Усна
відповідь
Усна
відповідь
Усна
відповідь
Усна
відповідь
Усна
відповідь
Усна
відповідь
Усна
відповідь
Усна
відповідь
Усна
відповідь
Усна
відповідь

6. Індивідуаьні завдання
7. Методи контролю
Поточний контроль
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння студентом певного матеріалу
дисципліни.
Об’єктами поточного контролю є:
- систематичність і активність роботи студента на семінарських і практичних заняттях;
- виконання модульних завдань (у формі контрольних робіт);
- виконання завдань для самостійного опрацювання (написання рефератів, есе, проведення
самостійних розрахунків).
Поточний контроль знань здійснюється під час семінарських та практичних занять і оцінюється за
допомогою таких засобів:
- усне опитування;

- розв’язання практичних завдань;
- аналіз економічних ситуацій;
- захист рефератів.
Навчальний матеріал дисципліни «Національна економіка» умовно поділяється на два модулі.
Перший модуль охоплює теми 1 – 6, другий модуль – теми 7 – 11. Згідно із зазначеним поділом
дисципліни проводиться дві підсумкових модульних роботи – 6-му та 11-му семінарських заняттях.
Написання модульних робіт є обов’язковим для кожного студента, за кожну модульну роботу
надається обумовлена кількість балів.
Завдання для модульних робіт комплектуються із запитань, тестів та задач відповідних тем. До
кожного варіанту модульного контролю входять 5 завдань, зокрема 4 тестово – теоретичних питань
із альтернативним вибором відповіді, і 1 розрахункова – задача, яку потрібно розв’язати з
поясненням.
Підсумкова оцінка ураховує всі форми поточного контролю.

8. Схема нарахування балів
Поточний контроль та самостійна робота
Розділ 1
Розділ 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Т1, Т2 ... Т9 – теми розділів.

разом екзамен Сума
Т12
5

60

40

100

Виконання курсової роботи
Пояснювальна
записка
30

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

30

40

100

Шкала оцінювання
Оцінка

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

для екзамену

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для заліку

зараховано
не зараховано

9. Рекомендована література
Базова література
Основні підручники та навчальні посібники:
1. Бункина М.К. Национальная экономика: Ученик для ВУЗов .- М.: Палеотив Логос,
2003.
2. Градов А.П. Национальная экономика: - СПб.: Питер-Пресс, 2007. – 240 с.

3. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна
макроекономіка: Посібник. – К.: Академвидав, 2002. – 368 с.
4. Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна: Навчальний посібник – К.:
Знання, 2006. – 324 с.
5. Національна економіка: Підручник /За ред. П.В.Круша. – К.: Каравела, 2008. – 416 с.
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