
Форма № 09/18 

Затверджена рішенням 

вченої ради ІДГУ 

від 30.08.2018 р., протокол 

№ 1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ управління, адміністрування та інформаційною 

діяльністю 

КАФЕДРА управління підприємницькою та туристичною діяльністю 
 

 

 

        «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
Навчально-методичною радою ІДГУ 

Протокол № ____ від _____ 20__ р. 

Голова НМР ____________ Н. М. Кольцун 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
(назва навчальної дисципліни) 

 

Освітній ступінь   бакалавр         
(назва освітнього ступеня) 

галузь знань  07  Управління та адміністрування      
(шифр і назва галузі знань) 

спеціальність  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність   
(код і назва спеціальності) 

освітня програма  076 Економіка та управління підприємством   

        
 

 

тип дисципліни   вибіркова         
(обов’язкова / вибіркова / факультативна) 

 

 

Ізмаїл – 2018 

 



 
ПОГОДЖЕНО: 

Гарант освітньо-професійної програми 

 

_________________________________ 
(підпис, ініціали, прізвище)  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

кафедрою 

_____________________________ 

протокол № _____ від 

___________________ 

 

Завідувач кафедри 

______________________ 
(підпис, ініціали, прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО: 

Голова науково-методичної ради факультету 

_____________________________________ 

 

_________________________________ 
(підпис, ініціали, прізвище)  

 

 

Розробники програми:  д.е.н., проф. Захарченко В.І._____________ 

     ______________________________________ 

     ______________________________________ 

 

 

Рецензенти програми:  д.е.н., проф  Меркулов А.В.______________ 

     ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Захарченко В.І., 2018  

© ІДГУ, 2018 

 

 

 

 

 



1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 6 

Модулів:2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2-4 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: 3-8 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 
 Предмет вивчення навчальної дисципліни  національна економіка є : 

сукупність  ресурсних,  економічних,  інституціональних  та соціальних 

чинників, що визначають відмітні риси національної економіки та її 

специфіку функціонування.               

 Міждисциплінарні зв’язки «Політична економія», «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка», «Міжнародна економіка» 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни   національна економіка  є: 

аналіз закономірностей та особливостей функціонування національної 

економіки порівняно з економіками інших країн. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни   національна економіка  

є: розкриття загального та особливого в національній економічній системі, 

інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, 

функціональна роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у 

світове господарство. 
 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Для вибіркових навчальних дисциплін 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

такі результати навчання: 

 

Знання про: 

 теоретичні засади національної економіки; 



 характеристику потенціалу національної економіки та її 

інституціональні фактори; 

 державне регулювання національної економіки;  

 планування, прогнозування та програмування національної 

економіки;  

 джерела та фактори економічного зростання в національній 

економіці та інституціональні форми інтеграції у світове господарство. 

Уміння : 

 оперувати програмним теоретичним матеріалом; 

 викладати матеріал логічно і послідовно;  

 диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 

 теоретично мислити, аналізувати і оцінювати факти, концепції, 

ідеї з критичної точки зору;  

 аналізувати і оцінювати показники ефективності національної 

економіки 

Комунікація : 

 показувати уміння працювати автономно та в команді, мати 

навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних 

цілей; 

 використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;  

 оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації 

державною мовами. 

 

Автономність та відповідальність . 

 відповідальність за прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування; 

 управління комплексними діями або проектами;      

 відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп 

осіб;  

 здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 
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Модуль1 Теоретичні засади національної економіки 
1  Тема 1.Національна 8 4 4   7      11 



економіка: загальне та 

особливе. 

 

 

2 

 

 

2 2  Тема 2.Економічні теорії та 

базисні інститути націоньної 

економіки 

8 4 4   7 4   11 

3  Тема 3. Теорія суспільного 

добробуту та соціально- 

ринкової економіки. 

6 4 4   7   

 

2 

 

 

2 

  11 

4 Тема 4. Інституціональні 

чинники розвитку 

національної економіки. 

4 2 2   7 4   11 

5  Тема 5. Регіональні аспекти 

розвитку національної 

економіки. 

4 2 2   7   

 

2 

 

 

2 

  12 

6  Тема 6. Характеристика 

економічного потенціалу  

4 2 2   7 4   12 

Модуль 2.Державне регулювання національної економіки 

7 Тема 7. Програмування та 

прогнозування національної 

економіки.  

4 2 2   7      12 

8  Тема 8. Структурна 

перебудова національної 

економіки. 

4 2 2   7      12 

9  Тема 9. Інституціональні 

форми інтеграції у світове 

господарство. 

4 2 2   5      12 

 Підготовка до мкр      4      4 

Разом:  90 48 24 24   72  6 6   108 

 

 

 Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Модуль1. Теоретичні засади національної економіки 

Тема 1. Національна економіка: загальне і особливе.  

Поняття національної економіки як результату економічної діяльності. 

Предмет і метод науки «національна економіка» та її співвідношення з 

іншими економічними науками. Основні етапи розвитку національної 

економіки України. Особливості та ключові завдання сучасного етапу 

розвитку української національної економіки. Основні показники рівня 

розвитку національної економіки. 

Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної 

економіки.  

Поняття національної економіки в економічних теоріях і школах. 

Основні моделі національних економічних систем. Поняття перехідної 

економіки. Особливості моделі розвитку національної економіки України. 

Формування базисних інститутів в умовах трансформаційного періоду. 

Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової 

економіки.  

Суспільний добробут: сутність і чинники. Соціальний вибір і функції 

добробуту. Економічні теорії суспільного добробуту й соціально-ринкової 



економіки. Соціально-ринкова економіка – приклад Німеччини. Соціально-

економічні показники вимірювання соціальної нерівності. Формування 

соціально-ринкової економіки в Україні й ключові напрямки соціальної 

політики. 

Тема 4. Інституціональні чинники розвитку національної 

економіки.  

Інститути та їх функції в економіці. Базисні інститути національної 

економіки. Інституціональна трансформація перехідної економіки й 

становлення інституту приватної власності. Становлення інституту 

конкуренції в перехідних системах. Становлення інститутів підприємництва 

та контрактного права в транзитивних національних економіках. 

Тема 5. Регіональні аспекти розвитку національної економіки.  

Структуризація національної економіки в регіональному просторі й 

фактори, що впливають на розміщення економічних одиниць. Системний 

підхід до оцінки положення регіону в рейтингу національної економіки. 

Напрями підвищення ефективності регіональної політики. 

Тема 6. Характеристика економічного потенціалу.  

Зміст та значення економічного потенціалу. Структура економічного 

потенціалу національної економіки. Трудовий потенціал та його чинники. 

Оцінка цінності людини для національної економіки. Природно-ресурсний 

потенціал. Виробничий і науково-технічний потенціал. 

Модуль 2. Державне регулювання національної економіки 

Тема 7. Програмування та прогнозування національної економіки.  

Програмування та види державних програм національної економіки. 

Прогноз та прогнозування національної економіки. Методи та принципи 

прогнозування національної економіки. 

Тема 8. Структурна перебудова національної економіки.  

Структура національної економіки: сутність та основні види. Проблеми 

та перспективи структурних перетворень в галузях національної економіки 

України. Поняття, цілі та основні напрямки структурної перебудови 

національної економіки. Потенціал конкурентоспроможності національної 

економіки України. 

Тема 9. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.  

 Відкритість національної економіки і конвертованість моделей 

національних економічних систем. Принципи інтеграції національної 

економіки у світову економічну систему. СОТ як інституціональна основа 

інтеграції у світову економічну систему. Інституціональні аспекти участі 



національної економіки у міжнародних валютно-фінансових відносинах та 

формування безпеки національної економіки. 

 

4.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕКОНОМІКА» 

 

Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе. 

 

План 

 

1.   Предмет і методи національної економіки.  

2. Зародження, етапи еволюції і перспективи розвитку національної економіки як науки. 

3.   Сутність, передумови та риси національної економіки. 

  

Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки  

 

План 

 

1. Типи національних економічних систем та основи їх класифікації.  

2. Національна економіка ринкового типу: характерні риси та моделі. 

3. Перехідна економіка: зміст і моделі. 

 

Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 

 

План 

 

1. Соціальні пріоритети розвитку національної економіки. 

2. Цілі, напрямки та інструменти соціальної політики. 

3. Державне регулювання ринку праці. 

 

Тема 4. Інституціональні чинники розвитку національної економіки 

 

План 

 

1. Економічні інститути: сутність та роль у становленні ефективної моделі національної 

економіки.  

2. Система відносин власності в національній економіці. 

3. Державне управління процесами приватизації. 

 

Тема 5. Регіональні аспекти розвитку національної економіки.  

План 

1. Структуризація національної економіки в регіональному просторі й 

фактори, що впливають на розміщення економічних одиниць.  
2. Системний підхід до оцінки положення регіону в рейтингу національної 

економіки.  

3. Напрями підвищення ефективності регіональної політики 

 

Тема 6. Характеристика економічного потенціалу 

 

План 

 



1. Макроекономічні показники розвитку національної економіки та їх вимірювання. Роль 

та функції національного рахівництва. 

2. Основні макроекономічні пропорції та їх роль у регулюванні національної економіки  

3. Сукупний економічний потенціал: сутність та структура. 

4. Національне багатство: зміст та структура.  

 

Тема 7. Програмування та прогнозування національної економіки 

 

План 

 

1.Сутність, елементи, принципи та функції прогнозування. 

2. Суть державного програмування і види програм. 

3. Макроекономічне планування у системі державного регулювання економіки. 

4. Стратегія соціально-економічного розвитку національної економіки.  

 

Тема 8. Структурна перебудова національної економіки 

  

План 

 

1. Структура економіки: зміст, типи, якісні характеристики та пріоритети. 

2. Зміст та основні напрямки структурної перебудови  національної економіки та політика 

держави. 

3. Державне регулювання інвестиційних процесів: функції, цілі та інструменти. 

4. Регіони в структурі національної економіки. Регіональна політика: зміст, пріоритети, 

інструменти. 

5. Екологічні імперативи розвитку національної економіки. 

 

Тема 9. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. 

 

План 

 

1.Національна економіка у контексті економічної глобалізації. 

2.Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

3.Валютне регулювання і валютний контроль в системі національної економіки. 

4.Місце економіки України в структурі світової економіки. 

 

5.3. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. 
            

 Загальний обсяг годин самостійної роботи студента, що відводиться на вивчення 

дисципліни «Національна економіка» складає 72 годин. Студентам пропонується 

виконання обов’язкових і вибіркових видів роботи. До обов’язкових видів роботи 

належать: написання реферату (або підготовка доповіді, виступ на конференції), 

підготовка питань за планом семінарського заняття, підготовка питань, що підлягають 

самостійному вивченню, підготовка до проміжного модульного контролю, розв’язання 

задач. До вибіркових робіт належать: підготовка доповідей до семінару, написання 

реферату або підготовка доповіді на конференцію (більше одного). 

Перелік питань, що підлягають самостійному вивченню, орієнтовна тематика 

рефератів, питання щодо самоперевірки знань, рекомендована література запропоновані 

до кожної теми. 

  

 

 

 



Розподіл годин на виконання СРС 
 

№ 

з/п 
Вид самостійної роботи Кількість годин 

1.  Опрацювання лекційного матеріалу 7 год. 

2.  Підготовка до: 

- семінарських занять. 

 

 

18 год. 

3.  Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4 год. 

4.  Опрацювання питань, винесених на самостійну підготовку, в 

т.ч. конспектування за заданим планом: 

- для гуманітарних наук. 

 

10 год. 

5.  Підготовка і написання індивідуальної роботи (обсяг 

визначає викладач, але оптимально - 15-20 стор.). 

10 год. 

6.  Участь у науково-дослідній роботі (теоретичне дослідження, 

експериментування, написання тез, статей, виступ з 

доповіддю на студентській конференції та ін.). 

 

8 год. 

 

7.  Написання реферату 10 

8.  Робота з інтернет-ресурсами 5 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

Назва теми Зміст самостійної роботи студентів 

Кількість 

годин 

Форми 

звітності 
Література Денна 

форма 

навчання 

(Заочна) 

1 2 3 4 5 

 Тема 

1.Національн

а економіка: 

загальне та 

особливе. 

Перелік питань: 

1.   Предмет і методи національної 

економіки.  

2. Зародження, етапи еволюції і 
перспективи розвитку національної 

економіки як науки. 

3.   Сутність, передумови та риси 

національної економіки. 

7 (11) 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових 

завдань 

[1,2; 4; 5; 

11; 12; 15; 

19; 22, 46] 

 Тема 

2.Економічні 

теорії та 

базисні 

інститути 

національної 

економіки 

Перелік питань: 

1. Типи національних економічних 

систем та основи їх класифікації.  

2. Національна економіка ринкового 

типу: характерні риси та моделі. 

3. Перехідна економіка: зміст і 

моделі. 

 

7(11) 

 

Конспект,  

усне 

опитування, 

підготовка 

рефератів 

[3; 5; 10; 11; 

14; 17; 19; 

35,42,44] 

 Тема 3. 

Теорія 

суспільного 

Перелік питань:   Конспект, 

усне 

 



добробуту та 

соціально- 

ринкової 

економіки. 

1. Соціальні пріоритети розвитку 

національної економіки. 

2. Цілі, напрямки та інструменти 

соціальної політики. 

3. Державне регулювання ринку 

праці. 

7 (11) 

 

опитування, 

виконання 

тестових і 

практичних  

завдань  

[3; 10; 11; 

14; 17, 

36,41] 

Тема 4. 

Інституціона

льні чинники 

розвитку 

національної 

економіки. 

Перелік питань: 

1. Економічні інститути: сутність та 

роль у становленні ефективної моделі 

національної економіки.  

2. Система відносин власності в 

національній економіці. 

3. Державне управління процесами 

приватизації. 

 

 

7(11) 

 

Конспект, 

письмове 

опитування, 

виконання 

тестових і 

практичних  

завдань 

[6; 7; 8; 11; 

14; 18; 20, 

38,45] 

 Тема 5. 

Регіональні 

аспекти 

розвитку 

національної 

економіки. 

Перелік питань: 

1. Структуризація національної 

економіки в регіональному 

просторі й фактори, що впливають 

на розміщення економічних 

одиниць.  

2. Системний підхід до оцінки 

положення регіону в рейтингу 

національної економіки.  

3. Напрями підвищення 

ефективності регіональної політики 

7(12) 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових і 

практичних  

завдань 

[3; 10; 11; 

14; 17, 27, 

35, 42,48] 

 Тема 6. 

Характерист

ика 

економічного 

потенціалу  

Перелік питань: 

1. Макроекономічні показники 

розвитку національної економіки та 

їх вимірювання. Роль та функції 

національного рахівництва. 

2. Основні макроекономічні 

пропорції та їх роль у регулюванні 

національної економіки  

3. Сукупний економічний потенціал: 

сутність та структура. 

4. Національне багатство: зміст та 

структура.  

7(12) 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових і 

завдань 

[3; 4; 5; 10; 

11; 13; 21, 

25, 31, 43] 

Тема 7. 

Програмуван

ня та 

прогнозуван

ня 

національної 

економіки.  

Перелік питань: 

1.Сутність, елементи, принципи та 

функції прогнозування. 

2. Суть державного програмування і 

види програм. 

3. Макроекономічне планування у 

системі державного регулювання 

економіки. 

4. Стратегія соціально-економічного 

розвитку національної економіки.  

7(12) 

 

Конспект, 

усне 

опитування 

[2; 4; 5; 11; 

12; 15; 19; 

22, 32,35] 



 Тема 8. 

Структурна 

перебудова 

національної 

економіки. 

Перелік питань: 

1. Структура економіки: зміст, типи, 

якісні характеристики та пріоритети. 

2. Зміст та основні напрямки 

структурної перебудови  

національної економіки та політика 

держави. 

3. Державне регулювання 

інвестиційних процесів: функції, цілі 

та інструменти. 

4. Регіони в структурі національної 

економіки. Регіональна політика: 

зміст, пріоритети, інструменти. 

7(12) 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових і 

завдань 

[3; 10; 11; 

14; 17, 27, 

35, 42,45] 

 Тема 9. 

Інституціона

льні форми 

інтеграції у 

світове 

господарство

. 

Перелік питань: 

1.Національна економіка у контексті 

економічної глобалізації. 

2.Форми та методи державного 

регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

3.Валютне регулювання і валютний 

контроль в системі національної 

економіки. 

4.Місце економіки України в 

структурі світової економіки. 

5(12) 

 

Захист 

рефератів 

[2; 10; 11; 

14; 17, 27, 

35, 42,48] 

Проміжний контроль 4 (4) 

 

МКР  

Разом:  72(108)   

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “НАЦІОНАЛЬНА 

ЕКОНОМІКА”: 

 

1. Зародження, етапи еволюції і перспективи розвитку національної економіки як науки. 

2. Предмет і методи національної економіки.  

3. Сутність, передумови та риси національної економіки.  

4.Основи руху національної економіки.  

5. Система цілей національної економіки.  

6. Національна безпека: сутність та структура. 

7.Типи національних економічних систем та основи їх класифікації. 

8.  Національна економіка ринкового типу: характерні риси та моделі. 

9. Командно-адміністративна національна економіка. 

10.Національні економіки „традиційного‖ типу. 

11.Перехідна економіка: зміст і моделі. 

12. Передумови формування та функціонування національної економіки України: 

історичний ракурс.  

13. Соціальні пріоритети розвитку національної економіки. 

14. Цілі, напрямки та інструменти соціальної політики.  

15. Державне регулювання ринку праці.  

16. Державне регулювання доходів та споживання. Соціальні норми та нормативи 

національної економіки. 



17. Особливості соціальної політики в Україні (політика зайнятості, доходів, соціального 

захисту населення). 

18. Можливості і межі комерціалізації соціальної сфери. 

19. Макроекономічні показники розвитку національної економіки та їх вимірювання.  

20. Роль та функції національного рахівництва. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1 Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять  (включає, в тому числі, перевірку якості підготовки завдань, які 

винесені на самостійне вивчення та виконання) і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента.  Формами проведення поточного контролю з 

дисципліни є: 

1) усні опитування на семінарських заняттях; 

2) участь в обговоренні питань на семінарах;  

2) якість пошуку необхідної літератури тощо. 

 

6.2. Форми і методи проміжного (модульного) контролю 

 

Модульний контроль (МК) – процедура визначення рівня засвоєння 

студентом навчального матеріалу відповідної дисципліни. 

Модульний контроль з дисципліни «Національна економіка» 

проводиться у тестовій формі. Кількість модульних контрольних робіт на 

дисципліну – 1. 

6.3. Форми і методи підсумкового контролю 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки  результатів 

навчання. Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмного матеріалу дисципліни, логіки та взаємозв’язків між 

окремими її розділами, здатність творчого використання набутих знань, 

уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми, що випливає зі змісту 

дисципліни тощо. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Національна економіка» 

проводиться у формі заліку.  

Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 

засвоєння студентами навчального матеріалу виключно на підставі 

результатів виконання ними певних видів робіт на семінарських заняттях і 

при самостійному опрацюванні тематичних питань. 

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, 

виставляється за результатами поточного контролю. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 



 

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕКОНОМІКА» 

 

 

   1. Зміст нової парадигми соціально-економічного розвитку полягає в зміні     домінант: 

а) від виробничо-економічних факторів до соціально-культурних; 

б) від соціально-культурних факторів до виробничо-економічних; 

в) від природно-виробничих факторів до виробничо-економічних; 

г) від виробничо-економічних факторів до  природно-виробничих. 

 

2.Об’єктом аналізу національної економіки є: 

а) діяльність окремих суб’єктів ринку; 

б) економічні процеси, які відбуваються тільки на товарному ринку; 

в) економічні процеси, які відбуваються тільки на фінансовому ринку; 

г) соціально-економічні процеси, які відбуваються на макрорівні. 

 

3.Основними методологічними вимогами до аналізу національної економіки є: 

а) системність; 

б) комплексність; 

в) систематичність; 

г) усі відповіді правильні; 

д) усі відповіді помилкові. 

 

4.Суб’єктами макроекономіки є: 

а) домашні господарства; 

б) фондовий ринок; 

в) ринок праці; 

г) усі відповіді помилкові. 

5.Підприємства виявляють такі види економічної активності: 

а) створюють пропозицію факторів виробництва на ринку ресурсів; 

б) формують споживчий попит; 

в) формують попит на фактори виробництва на ринку ресурсів; 

г) сплачують особисті податки до державного бюджету. 

6.Якісні показники соціально-економічного розвитку характеризують: 

а) темпи і пропорції розширеного відтворення; 

б) ефективність економічного розвитку; 

в) кількісні результати функціонування економіки; 

г) обсяги виробництва; 

д) усі відповіді правильні. 

 

7. Що не є ознакою економіки „соціального узгодження‖: 

      а) вільне спільне формування переваг, пошук і реалізація взаємозамінних варіантів 
реалізації цілей; 

      б) держава бере участь у процесі переговорів і прийняття рішень за умов своєї повної 

переваги; 

      в) характерні процес навчання і процедура. 

 

8. Що не належить до недержавного громадського регулювання економіки: 

      а) діяльність профспілок; 

      б) діяльність антимонопольного комітету; 

      в) діяльність суспільних інститутів; 

      г) страйковий рух. 



9. Ринкова орієнтація економіки – це: 

      а) прагнення забезпечити максимум продажу за допомогою реклами й інших засобів 

впливу на покупця; 

      б) прагнення поліпшити якість товару, технології, послуги, орієнтуючись на власні 

уявлення підприємця; 

      в) виділення товарів, технологій, послуг, що користуються особливим попитом через 

високу якість і продаж саме їх; 

      г) орієнтація на новітні товари, що задовольняють потреби ретельно ―обчисленої‖ 

групи покупців. 

10. Основний критерій для визначення типу економічної системи за марксистською 

концепцією - це: 

      а) механізм регулювання господарських процесів; 

      б) власність на засоби виробництва; 

      в) рівень державного втручання в економічні процеси; 

      г) рівень розвитку продуктивних сил 

11. Командно-адміністративна економіка – це: 

      а) домінування приватної власності та ринкового саморегулювання економіки; 

      б) домінування суспільної власності та ринкового саморегулювання економіки; 

      в) домінування суспільної власності та державного механізму регулювання економіки. 

12. До державних ресурсів регулювання соціальної економіки не належать: 

      а) державні фінанси; 

      б) законодавчий механізм; 

      в) можливість збирання і обробки інформації; 

      г) інфляція і дефляція. 

13. Економіка „соціального узгодження‖ вперше була реалізована: 

      а) у європейських країнах; 

      б) в скандинавських країнах; 

      в) в Австралії; 

      г) в США. 

14. Соціальні  гарантії у сфері доходів та споживання передбачають встановлення: 

      а) рівня мінімальної заробітної плати; 

      б) індексу  цін на послуги; 

      в) величини натуральних доходів на одну особу; 

      г) рівня середньої зарплати; 

      д) середнього розміру пенсій. 

15. Критеріями досягнення розвитку людського потенціалу є: 

      а) зростання середньої тривалості життя; 

      б) збільшення обсягу видатків з бюджету  на освіту; 

      в) зростання реальних доходів громадян; 

      г) все вірно; 

      д) вірні відповіді а) і в). 

 

5.2. ФОРМИ І МЕТОДИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ. 

 

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» 

 

1. Зародження, етапи еволюції і перспективи розвитку національної економіки як науки. 

2. Предмет і методи національної економіки.  

3. Сутність, передумови та риси національної економіки.  

4.Основи руху національної економіки.  

5. Система цілей національної економіки.  

6. Національна безпека: сутність та структура. 



7.Типи національних економічних систем та основи їх класифікації. 

8.  Національна економіка ринкового типу: характерні риси та моделі. 

9. Командно-адміністративна національна економіка. 

10.Національні економіки „традиційного‖ типу. 

11.Перехідна економіка: зміст і моделі. 

12. Передумови формування та функціонування національної економіки України: 

історичний ракурс.  

13. Соціальні пріоритети розвитку національної економіки. 

14. Цілі, напрямки та інструменти соціальної політики.  

15. Державне регулювання ринку праці.  

16. Державне регулювання доходів та споживання. Соціальні норми та нормативи 

національної економіки. 

17. Особливості соціальної політики в Україні (політика зайнятості, доходів, соціального 

захисту населення). 

18. Можливості і межі комерціалізації соціальної сфери. 

19. Макроекономічні показники розвитку національної економіки та їх вимірювання.  

20. Роль та функції національного рахівництва. 

21. Основні макроекономічні пропорції та їх роль у регулюванні національної економіки. 

22. Сукупний економічний потенціал: сутність та структура.  

23.Національне багатство: зміст та структура.  

24. Економічні інститути: сутність та роль у становленні ефективної моделі національної 

економіки. 

25. Система відносин власності в національній економіці. Перерозподіл прав власності та 

приватизація.  

26. Досвід та проблеми роздержавлення та приватизації в Україні. 

27. Мікроекономічні проблеми національної економіки.  

28. Мезорівень національної економіки: галузі, міжгалузеві комплекси, територіальні 

утворення.  

29.Проблеми становлення та розвитку ринкової структури та інфраструктури в 

національній економіці (ринки ресурсів, капіталів, землі, нерухомості і житла, цінних 

паперів).  

30.Особливості фінансової та грошово-кредитної систем національної економіки. 

31. Державне регулювання економіки: необхідність, сутність, функції, принципи, цілі та 

об’єкти. Теорії державного регулювання. 

32. Механізм регулювання національної економіки.  

33. Державний бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. 

34. Грошово-кредитне регулювання економіки. 

35.Особливості формування національного виробництва і товарно-грошових відносин. 

36. Державне регулювання підприємництва.  

37. Використання сучасних форм фінансування малого та середнього підприємництва. 

38. Формування ринкового механізму ціноутворення. Методи державного регулювання 

цін та інфляції. 

39. Структурні зрушення в національній економіці та методи їх регулювання. 
40. Державне регулювання інвестиційних процесів: функції, цілі та інструменти. 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» 

1. Сутність та елементи національного багатства. 

2. Порівняльна характеристика ролі та призначення створених і нестворених не 

фінансових активів, як складових національного багатства, для функціонування 

економіки. 

3. Природні ресурси та їх вплив на економічний розвиток. 

4. Склад та характеристика природно-ресурсного потенціалу України. 



5. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу. 

6. Людський потенціал України та його роль у розвитку національної економіки. 

7. Виробничий потенціал України та його характеристика. 

8. Склад та характеристика науково-технічного потенціалу України. 

9. Соціальна та економічна ефективність національної економіки. 

10. Порівняльна характеристика ролі та призначення показників ефективності 

функціонування національної економіки. 

11. Вплив структури природно-ресурсного потенціалу на функціонування національної 

економіки. 

12. Пояснити можливі наслідки функціонування національної економіки, для якої 

справедливою є характеристика: «в результаті відкриття нових родовищ кам’яного 

вугілля його запаси в країні зрослі вдвічі». 

13. Сутність та характеристика соціальної структури національної економіки України. 

14. Структуроутворюючі елементи соціальної структури національної економіки. 

15. Сутність та характеристика секторної структури національної економіки України. 

16. Вплив секторної структури національної економіки на результати її 

функціонування. 

17. Сутність та характеристика структури бізнесу національної економіки України. 

18. Сутність відтворювальної структури економіки, вплив відтворювальних пропорцій 

на економічний розвиток. 

19. Порівняльна характеристика пропорцій між споживанням і нагромадженням з точки 

зору впливу на функціонування національної економіки. 

20. Класифікація видів економічної діяльності, характеристика галузевої структури 

національної економіки України. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Завдання 1. Визначити структуру активів національного багатства, виділивши:  

1. Фінансові активи; 

2. Не фінансові активи: 

а) створені та нестворені; 

б) матеріальні та нематеріальні. 

Вихідні дані: 

№ Види активів млн. грн. 

1 Основні виробничі засоби 420 

2 Запаси матеріальних оборотних засобів 130 

3 Державні резерви предметів споживання 40 

4 Державні резерви засобів виробництва 70 

5 Запаси готової продукції на складах підприємств 150 

6 Витрати на розробку родовищ корисних копалин 35 

7 Вартість засобів програмного  забезпечення 20 

8 Твори мистецтва 860 

9 Земля (вартісна оцінка) 1440 

10 Корисні копалини (вартісна оцінка) 1960 

11 Грошові кошти 840 

12 Монетарне золото 2250 

13 Акції 380 

14 Депозити 510 

15 Цінності 480 

16 Худоба на вирощуванні 80 

17 Авторські права, торгові знаки 105 

18 Прямі іноземні інвестиції 230 



 

Завдання 2. Визначити обсяг та структуру національного багатства країни у 

звітному році та дати оцінку структурних зрушень за період, що розглядається. 

Вихідн  дані: 

1. Обсяг національного багатства країни у базовому році склав 1500 у.г.о. 

2. Структура національного багатства країни у базовому році (%): 

Всього 

в тому числі: 

Створені   

нефінансові активи 

Нестворені                

нефінансові активи 
Фінансові активи 

100,0 60,0 25,0 15,0 

 

3. Темп приросту фінансових активів в звітному році – 20%. 

 4. Питома вага основних виробничих  фондів та державних матеріальних резервів у 

складі створених нефінансових активів в базовому році складала відповідно 30 та 5%. 

 5. Темп росту основних виробничих фондів у звітному році склав 20%. 

 6. Приріст державних матеріальних резервів у звітному році склав 4 у.г.о. 

 7. Приріст та вибуття нестворених нефінансових активів у звітному році відповідно 

склали 50 та 25 (у.г.о.). 

Завдання 3. Визначити чисельність та темп приросту економічно активного 

населення країни у звітному році.  

Вихідні дані: 

1. Чисельність зайнятого населення у працездатному віці в базовому році становила 

18540 тис. чол., що складає 90% від загальної чисельності зайнятих та 80% від загальної 

чисельності економічно активного населення. 

2. Темп приросту зайнятих працездатного віку у звітному році склав 1% а осіб 

старше працездатного віку: -4%. 

3.Чисельність безробітних у звітному році скоротилась на 28%. 

Завдання 4. Визначити рівень та індекси електромісткості кожної галузі та 

національної економіки загалом. 

Вихідні дані: 

Галузі 

Обсяг виробництва продукції, 

млн. грн. 

Споживання електроенергії, 

млрд. кВт / год. 

Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік 

Промисловість 655000 660000 68 70 

Сільське 

господарство 
82000 78000 15 16 

Будівництво 410000 415000 22 22 

Завдання 5.Обчислити структурний ефект в регіонах «А» і «Б». 



Вид економічної 

діяльності 

Виробництво товарів і послуг, млн. грн. 

Регіон “А” Регіон “Б” 

2005 р. 2006 р. 2005 р. 2006 р. 

1 3280 3830 2710 2450 

2 2350 2520 3630 3270 

3 1470 1620 3280 3810 

Завдання 6.На основі показників валової доданої вартості розрахувати індекс зміни 

секторної структури національної економіки, якщо індекс цін складає 1,2.(млрд. грн.) 

Сектори національної 

економіки 

2005 2006 

Випуск 

(в основних 

цінах) 

Проміжне 

споживання 

Випуск 

(в основних 

цінах) 

Проміжне 

споживання 

Нефінансові корпорації 347870 226470 383620 241830 

Фінансові корпорації 6760 2930 7840 3360 

Сектор загального державного 

управління 

34360 12600 41260 14850 

Домашні господарства 57050 26150 61220 28620 

Некомерційні організації, що 

обслуговують домашні 

господарства 

5320 2130 5740 2280 

Завдання 7. Використовуючи наведені у таблиці дані по розвинутій країні А та 

слаборозвинутій Б, обчислити: індекс розвитку людського потенціалу та індекс зубожіння. 

Показник А Б 

Очікувана тривалість життя, років 75 70 

Рівень освіченості дорослого населення, % 99,0 82,6 

Сукупна частка осіб, що навчаються, % 88,1 68,9 

Реальний ВВП на одну особу, дол. США 21260 3130 

Знедоленість з точки зору тривалості життя, % 6,4 12,6 

Знедоленість з точки зору знань, % 8,9 20,7 

Знедоленість з точки зору належного рівня життя, % 19,1 – 

Знедоленість з точки зору ізоляції, % 0,5 – 

Частка населення, яка не має доступу до питної води, % – 7,0 

Частка населення, яка не має можливості користуватися медичними 

послугами, % 

 

– 

 

18,0 

Частка дітей, у віці до 5 років, яка страждає на відставання у вазі, % – 7,0 

 

Завдання 8.Обчислити обсяг ВВП на душу населення, якщо у попередньому році 

ВВП становив 650 млрд. грн., ВВП на душу населення – 13000 грн. У поточному році 

ВВП зріс на 5%, а чисельність населення скоротилась на 2%. 

Завдання 9.Національні економіки двох країн – А та Б – описує така виробнича 

функція: ky  . Рівень заощаджень у країні А становить 22%, темп зростання робочої 

сили – 2%, а у Б, відповідно, 12% і 3%. В обох країнах норма амортизації дорівнює 6%, а 

темпи науково-технічного прогресу – 3%. Визначити капіталоозброєність в обох країнах. 



Завдання 10.Обсяг виробництва продукції на одного працівника становить п’ять 

одиниць, а виробнича функція є ky  . Сумарний обсяг капіталу дорівнює 400 

одиницям. Яка чисельність робочої сили? 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-

бальною шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» – для 

семестрових екзаменів, курсових робіт (проектів) і виробничих практик; 

«зараховано», «не зараховано» – для заліків і навчальних практик). Шкала 

переведення балів подана в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з 

подальшим його оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні 

навчальних досягнень студентів (табл. 2): 

Таблиця 2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 



Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших студентів, 

творчо виконує індивідуальні та 

колективні завдання; самостійно 

знаходить додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для поповнення 

власних знань 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання 

завдання й оцінити 

результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

перед-бачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 

перед ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і систематизує 

навчальну інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань на 

практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на рівні 

запам’ятовування відтворює певну 

частину навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, знає 

основні поняття навчального мате-

ріалу 

має елементарні, нестійкі 

навички виконання 

завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані уміння та 

навички; під час відповіді допущено 

суттєві помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

 

 

 



8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 
Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальної  та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

Критерії оцінювання наводяться у таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  
 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, 

розв’язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить 

аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить 

висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 

при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 

матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й 

обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не 

розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом 

та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. 



Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить 

середньозважений бал, що переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 

4.) з відповідним ваговим коефіцієнтом.  

Таблиця 4. 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 
 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого 

знака після коми. За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною 

шкалою, яку множать на ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів 

за поточний контроль. Кількість балів за поточний контроль округлюють до 

цілих. 

Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, 

виставляється викладачем у відповідній графі академічного журналу до 

проведення проміжного контролю.  

 

8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до 

«30» – для дисциплін, викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім 

арифметичним оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 

бальною шкалою (табл. 4.) та множиться на коефіцієнт 0,3. 

 

8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні 

рівня опанування студентами навчального матеріалу виключно на підставі 



результатів виконання ними певних видів робіт, зазначених у робочій 

програмі навчальної дисципліни. 

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, 

виставляється після закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) 

за результатами поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий 

коефіцієнт – 0,3) контролю. При цьому обов’язкової присутності здобувачів 

вищої освіти під час заліку не передбачено.  

Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, 

визначені в робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню 

кількість балів за поточний контроль (не менше 35 балів) та проміжний 

контроль (не менше 16 балів). 
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