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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування Обов’язкова 

Спеціальність 

075 Маркетинг 

Модулів – 3 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

«тематичні дослідження» 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній ступінь: 

молодший бакалавр 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

46 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю:  

залік залік 

 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни «Національна економіка» є вивчення 

закономірностей та особливостей функціонування національної економіки 

порівняно з економіками інших країн. 

Основними завданнями вивчення дисципліни: 

- пізнання економічних явищ та процесів з метою обґрунтування нових 

тенденцій та моделей у розвитку національної економіки; 

- виховання національної свідомості, підвищення рівня національної 

економічної культури та світогляду; 

- адекватна оцінка сучасної економічної кон’юнктури та передбачення 

стратегічного розвитку різних секторів та сфер національної економіки, 

виходячи з критеріїв екзогенного та ендогенного характеру. 

Очікувані результати навчання: 

- вміти розробляти й упроваджувати плани підвищення економічної 

ефективності використання матеріальних ресурсів, а також норм і нормативів 

витрат і виробничих запасів; 

- уміння виявляти резерви та реалізовувати заходи з підвищення 

ефективності використання ресурсів. 

 

 

3. Мова навчання 

 

Мова навчання: українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Програма навчальної дисципліни «Національна економіка» 

 

Змістовий модуль 1. Чинники розвитку національної економіки. 

 

Тема 1.Національна економіка: загальне та особливе 

Предмет та методологія вивчення національної економіки. 

Загальнонаукові методи дослідження. Структурно-функціональний метод. 

Функції національної економіки як науки. Суть і компоненти національної 

економіки. Особливості національної економіки. Критерії ефективного 

функціонування національної економіки. Стан, джерела, завдання вивчення 

національної економіки. 

Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної 

економіки 

Теорії національної економіки. Теорія меркантилістів. Представники 

фізіократів. Економічна програма Ж Прудона. Теорія К. Маркса. Теорія 

маржиналістів. Неокласичний напрям дослідження національної економіки. 

Теорія неолібералізму.  

Чинники розвитку національної економіки. Динаміка демографічних 

показників. Тривалість життя та здоров’я населення нації. Роль освіти.  

Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової 

економіки 

Модель соціально орієнтованої національної економіки. соціальна 

політика держави.  Система соціального захисту населення. Соціальна 

політика держави. Ринок праці. Пенсійна реформа в національній економіці. 

Тема 4. Характеристика економічного потенціалу 

Суть, компоненти  і проблеми інвентаризації національного багатства. 

Еколого-економічна безпека та формування моделей сталого 

(збалансованого) розвитку національної економіки. Поняття та склад 

потенціалу національної економіки. Природно-ресурсний потенціал. 

Демографічний та трудовий потенціал. Науково-технічний потенціал. 

Тема 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки 

Приватизація та її роль у здійсненні інституційних перетворень в 

економіці України. Підприємництво та його становлення в Україні. 

Антимонопольна політика та розвиток конкуренції в Україні. Сутність, 

об’єкти, мета та методи державного регулювання національної економіки. 

Органи державного регулювання національної економіки та їхні функції. 

Тема 6.Функціонування інфраструктури національного ринку 

Сутність, види та функції ринкової інфраструктури. Фінансова система 

України. Бюджетна системи національної економіки. Сутність та функції 

бюджету держави. Бюджетний устрій і бюджетна система України. 

Бюджетний механізм та бюджетна політика. Місцеві бюджети. Податкова 

системи та політика в національній економіці. Проблеми вдосконалення 

податкової системі в Україні. Основні елементи спеціалізованої ринкової 

інфраструктури. 

Тема 7. Державність та державне управління економікою 

Регуляція і дерегуляція національної економіки. Макроекономічна та 



 

 

мікроекономічна регуляторна політика. Механізм державного регулювання в 

національній економіці.  

Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок 

Суть і форми демократії. Сучасна демократія й проблеми її становлення. 

Риси демократії. Ліберальна демократія; недоліки класичної ліберальної 

демократії. Економічний порядок та економічна свобода. 

 

Змістовний модуль 2. Стратегія соціально-економічного розвитку 

національної економіки 

 

Тема 9. Структурна перебудова національної економіки 

Промисловість і промислова політика в Україні. Місце і роль 

промисловості у системі національної економіки України. Розвиток базових 

галузей промисловості України за роки незалежності. Формування та 

реалізація державної промислової політики в Україні.  

Сільське господарство та основні напрямки аграрної політики в 

національній економіці. Місце і роль сільського господарства у системі 

національної економіки. 

 Основні напрями аграрної політики в Україні. Земельна реформа та 

зміна форм власності у сільському господарстві. Розвиток фермерських 

господарств. 

Тема 10. Програмування та прогнозування національної економіки 

Економічне програмування. Державні та регіональні цільові програми. 

Завдання економічного програмування. Технологія складання економічних 

програм. Прогнозування в національній економіці. Індикативне 

макроекономічне планування. Бюджетне планування. 

Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці 

 Державна політика забезпечення економічного зростання. Суть 

інноваційної моделі розвитку національної економіки. Стратегія розбудови 

економіки знань. Науково-технічна державна політика: напрями розвитку. 

Перспективні орієнтири інноваційної політики в Україні. 

Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство 

Місце України в світовому економічному просторі. Організаційно-

правові основи зовнішньоекономічної діяльності України. Державна політика 

по залученню іноземних інвестицій. Пріоритетні сфери та напрями 

зовнішнього інвестування в Україні. Зовнішньоекономічна політика України. 

Співробітництво України з міжнародними організаціями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п інд с.р. л п інд. с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Чинники розвитку національної економіки 

Тема 1. Національна економіка: 

загальне та особливе 
8 2 2 - 4 7 1 - - 6 

Тема 2. Економічні теорії та базисні 

інститути національної економіки 
8 2 2 - 4 9 - 1 - 8 

Тема 3. Теорія суспільного 

добробуту та соціально-ринкової 

економіки 

8 2 2 - 4 9 - 1 - 8 

Тема 4. Характеристика 

економічного потенціалу 
8 2 2 - 4 7 1 - - 6 

Тема 5. Інституціональні чинники 

розвитку національної економіки 
8 2 2 - 4 9 - 1 - 8 

Тема 6. Функціонування 

інфраструктури національного 

ринку 

8 2 2 - 4 7 1 - - 6 

Тема 7. Державність та державне 

управління економікою 
8 2 2 - 4 9 - 1 - 8 

Тема 8. Демократія, економічна 

свобода та економічний порядок 
6 - 2 - 4 7 1 - - 6 

Разом за змістовим модулем 1 62 14 16 - 32 64 4 4 - 56 

Змістовий модуль 2. Стратегія соціально-економічного розвитку національної 

економіки 

Тема 9. Структурна перебудова 

національної економіки 
8 2 2 - 4 8 1 1 - 6 

Тема 10. Програмування та 

прогнозування національної 

економіки 

6 - 2 - 4 8 1 1 - 6 

Тема 11. Політика економічного 

зростання в національній економіці 
6 2 2 - 2 6 - - - 6 

Тема 12. Інституціональні форми 

інтеграції у світове господарство 
8 2 2 - 4 4 - - - 4 

Разом за змістовим модулем 2 28 6 8 - 14 26 2 2  22 

Усього годин 90 20 24 - 46 90 6 6 - 78 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1. Національна економіка: загальне та особливе 2 - 

2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 2 1 

3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 2 1 

4. Характеристика економічного потенціалу 2 - 

5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки 2 1 

6. Функціонування інфраструктури національного ринку 2 - 

7. Державність та державне управління  економікою 2 1 

8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок 2 - 

9. Структурна перебудова національної економіки 2 1 

10. Програмування та прогнозування національної економіки 2 1 

11. Політика економічного зростання в національній економіці 2 - 

12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство 2 - 

 Разом 24 6 

 

 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1. Національна економіка: загальне та особливе 4 6 

2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 4 8 

3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки 4 8 

4. Характеристика економічного потенціалу 4 6 

5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки 4 8 

6. Функціонування інфраструктури національного ринку 4 6 

7. Державність та державне управління  економікою 4 8 

8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок 4 6 

9. Структурна перебудова національної економіки 4 6 

10. Програмування та прогнозування національної економіки 4 6 

11. Політика економічного зростання в національній економіці 2 6 

12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство 4 4 

 Разом 26 78 

 

8. Методи навчання 

Лекції з використанням сучасних інформаційних технологій, 

інтерактивні методи в процесі обговорення питань семінарського заняття 

(мікрофон, прес-метод, мозкова атака, акваріум, ажурна пилка і ін.). 

 

9. Методи контролю 

Поточне оцінювання під час семінарських занять, тестування, оцінка за 

реферат, ІНДЗ, підсумковий контроль. 

 



 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє 

неординарні творчі здібності у навчальній 

діяльності, користується широким арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні 

проблемні завдання, схильний до системно-

наукового аналізу та прогнозу явищ; вміє ставити 

і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і 

використовувати інформацію (наукова література, 

газетно-журнальні публікації, Інтернет, 

мультимедійні програми тощо), виявляє власне 

ставлення до неї, користується широким 

арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує 

складні проблемні завдання, схильний до 

системно-наукового аналізу та прогнозу явищ, 

самостійно виконує науково-дослідницьку 

роботу; логічно та творчо викладає матеріал в 

усній та письмовій формі; розвиває свої 

обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 
застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, 
вміє аналізувати і систематизувати інформацію, 
використовує загальновідомі докази у власній 
аргументації; висловлює стандартну 
аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; 
чітко тлумачить поняття; здатен самостійно 
опрацювати навчальний матеріал, але потребує 
консультацій з викладачем; виконує творчі 
завдання. 

 82-89 

C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв’язків між ними, а також 

самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), 

вміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, 

обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. 

Студент здатний самостійно здійснювати основні 

види навчальної діяльності. 

4 (добре) 

75-81 



 

 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює 

навчальний матеріал; розуміє основоположні 

теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові 

зв'язки між ними; вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, 

застосовувати вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях, самостійно користується додатковими 

джерелами; частково контролює власні навчальні 

дії; правильно використовує термінологію. 

3 (задовільно) 

69-74 

E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає 

близько половини навчального матеріалу, здатний 

повторити за зразком певну операцію, дію; 

описує явища, процеси без пояснень причин, з 

допомогою викладача здатен відтворити їх 

послідовність, слабко орієнтується в поняттях; 

має фрагментарні навички в роботі з 

підручником; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні труднощі; 

здатен давати відповіді на прості, стандартні 

запитання, виявляє інтерес до навчального 

матеріалу. 

60-68 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

Студент фрагментарно відтворює незначну 

частину навчального матеріалу; має нечіткі 

уявлення про об'єкт вивчення; виявляє здатність 

елементарно викласти думку; може усно 

відтворити кілька термінів, явищ без зв'язку між 

ними. 
2 (незадовільно) 

35-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна 

подальша робота, обов’язковий повторний 

курс. 

Відповідь студента при відтворенні навчального 

матеріалу елементарна, фрагментарна, 

зумовлюється початковими уявленнями про 

предмет вивчення.  

1-34 

 

011. Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни 
Поточне тестування та самостійна робота 

65 балів 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2  

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 10 8 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

 



 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

 

Опорний конспект лекцій; інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни; нормативні документи; ілюстративні 

матеріали (слайди) 

 

13. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Економічна теорія. Національна економіка: навч. посіб. / за ред. 

В.М. Тарасевича. Київ: Знання, 2012. 270 c. 

2. Національна економіка: підручник. / за ред. О. П. Соболєвої. Львів: 

Новий світ-2000, 2019. 518 с. 

3. Національна економіка навч.-метод. посіб. / уклад. Л. Л. Стрембіцька. 

Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2016. 179 c. 

4. Мельникова В. І., Мельникова О. П., Сідлярук Т. В. Національна 

економіка: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 247 с. 

5. Мельникова В. І., Мельникова О. П., Сідлярук Т. В. Національна 

економіка: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 246 с. 

6. Круш П. В. Національна економіка: регіональний та муніципальний 

рівень: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 319 с. 

7. Національна економіка: підручник. / за ред. Круш П. В. Київ: 

Каравела, 2011. 447 с. 

8. Національна економіка: навч. посіб. / за ред. В. М. Тарасевича. Київ: 

Центр учбової літератури, 2009. 278 с. 

8. Прядко В. В., Зибарева О. В., Вербівська Л. В. Національна економі: 

навч. посіб. Київ: КНТ, 2011. 290 c. 

 



 

 

Допоміжна  

 

1. Гаєць В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-

курсової політики України до і під час фінансової кризи. Економіка України. 

2009. № 2. С.5 – 23. 

2. Геєць В. Формування і розвиток фінансової кризи 2008-2009 років в 

Україні. Економіка України. 2018. № 4. С.5 - 15.  

3. Єременко В. Соціальна економіка в концепції еволюції соціально-

економічних систем. Економіка України. 2018. № 12. С.19 – 28. 

4. Жарова Л. Економічні механізми Кіотського протоколу: можливості 

та загрози для України. Економіка України. 2009. № 4. С.86 – 92. 

5. Звєрков М. Ліберальна ідея і модернізація економіки України. 

Економіка України. 2010. № 7. С.11 – 21. 

6. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток. Економіка 

України. 2018. № 3. С.84 – 91. 

7. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток. Економіка 

України. 2018. № 4. С.82 – 90. 

8. Національна економіка: навч посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

[Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К. та ін.] / за ред. 

В. М. Тарасевича. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 278 с. 

9. Похилюк В. В. Держава в транзитивній економіці: регулювання 

економіки, аналіз та стан економічної безпеки: навч. посіб. Полтава: РВВ 

ПУСКУ, 2018. 405 с. 
 

14. Інформаційні ресурси 
 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України - 

http://www.mon.gov.ua/  

Міністерство праці та соціальної політики - 

http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index 

Міністерство фінансів України - http://www.minfin.gov.ua/ 

Державна служба статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Національна комісія регулювання електроенергетики України - 

http://www.nerc.gov.ua/ 

Національна бібліотека України ім. Вернадського (Київ) - 

http://www.nbuv.gov.ua Національна парламентська бібліотека (Київ) - 

http://www.nplu.kiev.ua/ 

Державна науково-технічна бібліотека України (Київ) - 

http://gntb.gov.ua/ua/ Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника - 

http://www.library.lviv.ua/ Одеська державна наукова бібліотека ім. 

М.Горького - http://www.ognb.odessa.ua/ 

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка - 

http://korolenko.kharkov.co  

 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nerc.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://gntb.gov.ua/ua/
http://www.library.lviv.ua/
http://www.ognb.odessa.ua/
http://korolenko.kharkov.co/

