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ВСТУП 

Сучасний етап розвитку теорії та практики господарювання 

характеризується масштабними і якісними перетвореннями, що відбуваються в 

різних сферах життєдіяльності суспільства і держави. Національна 

господарська система країни динамічно змінюється. У ній з’являються нові 

пріоритети, змінюються співвідношення в розвитку видобувних і обробних 

галузей, відбуваються структурні зрушення. Ці перетворення чинять активний 

вплив на зміст функцій органів державного і господарського управління 

національною економікою, що вимагає підготовки фахівців нової формації, 

здатних правильно оцінити суть соціально-економічних змін, які відбуваються 

в економіці країни, оперативно приймати ті господарські рішення, які 

відповідають не тільки цілям і задачам сьогодення, а й перспективам 

майбутнього прогресу суспільства і держави.  

Але в національній господарській системі країни простежуються не 

тільки позитивні, а й негативні тенденції. Зокрема, розвиток національного 

виробництва супроводжується зростанням витрат виробництва та обігу, 

наявністю важко керованих інфляційних процесів, безробіття, кризових явищ. 

У зв’язку з цим вивчення дисципліни «Національна економіка» набуває 

особливого значення. 

Вивчення дисципліни «Національна економіка» спрямовано на 

формування у студентів сучасного економічного мислення; ґрунтовних знань 

про національну економіку, її структуру та функції, закони та принципи 

функціонування, провідні тенденції розвитку господарських систем; навичок 

аналізу та оцінки реальних економічних процесів, що відбуваються у житті 

суспільства на макрорівні; вміння знаходити відповіді на складні питання 

сучасності. Студенти повинні отримати системне уявлення про механізм 

функціонування національної економіки в сучасних умовах, її економічний 

потенціал і господарські комплекси, а також способи впливу держави на її 

розвиток. 
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Завершальним етапом вивчення дисципліни «Національна економіка» є 

контрольна робота. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Національна економіка» включають варіанти завдань для студентів та 

методичні поради щодо їх виконання. 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Згідно з навчальним планом із дисципліни «Національна економіка» 

студенти повинні виконати контрольну роботу, яка є обов’язковою частиною їх 

самостійної роботи. 

Мета виконання контрольної роботи з дисципліни «Національна 

економіка» – поглиблення набутих студентами теоретичних знань з окремої 

теми даного курсу, а також формування вміння робити висновки, чітко і 

логічно висловлюючи свої думки. 

Рівень виконання контрольної роботи повинен засвідчити засвоєння 

студентом теоретичних і практичних основ дисципліни та вміння 

користуватися літературними джерелами. 

Варіант контрольної роботи обирається індивідуально кожним студентом 

і погоджується зі старостою групи. Дублювання тем контрольних робіт (вибір 

студентами однакових тем) забороняється. Контрольна робота, виконана не за 

своїм варіантом, на рецензування не приймається. 

Для виконання контрольної роботи студент повинен вивчити теоретичний  

матеріал, самостійно опрацювавши інформаційні джерела з обраної проблеми: 

наукову літературу, довідкові та нормативно-правові документи, статистичну 

інформацію. 

Відповідь на теоретичне питання контрольної роботи повинна бути 

обґрунтованою, відображати високий рівень знань з дисципліни. А тому 

необхідно продумати структуру викладу матеріалу, навчитись коротко 

викладати зміст проблеми на основі аналізу та використання різних джерел. 

При цьому важливо визначити своє бачення проблеми. 
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Контрольна робота містить одне теоретичне питання, на яке студент 

повинен дати обґрунтовану відповідь, а також практичне завдання з розробки 

тестових питань. 

Студент допускається до іспиту тільки в тому випадку, якщо контрольна 

робота зарахована. У разі не зарахування контрольної роботи студент повинен 

доповнити відповіді, використовуючи зауваження і рекомендації викладача. 

Зарахована контрольна робота не повертається студенту, а зберігається на 

кафедрі. 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій доходів 

населення. 

2. Особливості соціальної політики в Україні. 

3. Прогноз економічного і соціального розвитку України. 

4. Рівень життя населення України в умовах макроекономічної 

нестабільності. 

5. Конкурентоспроможність сільськогосподарського виробництва 

України. 

6. Проблеми бідності в Україні та шляхи її подолання.  

7. Інноваційний потенціал економіки України та його реалізація. 

8. Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України. 

9. Україна в системі міжнародної конкурентоспроможності. 

10. Сучасний стан розвитку сільського господарства України. 

11. Вплив глобалізації на економічний розвиток України. 

12. Соціально-економічні прогнози і реальність. 

13. Стратегічні цілі соціально-економічного розвитку України. 

14. Причини та наслідки різниці у рівні доходів населення в Україні. 

15. Інноваційні ресурси економічного зростання. 

16. Прямі іноземні інвестиції як фактор підвищення національної 

конкурентоспроможності. 
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17. Діяльність ТНК та їх вплив на економіку України. 

18. Експортна політика України: помилки та стратегічні напрямки. 

19. Особливості тінізації економіки України. 

20. Сучасний стан безробіття в Україні та можливі шляхи його 

покращення. 

21. Соціально-економічні індикатори рівня добробуту населення. 

22. Світовий досвід соціально-економічного прогнозування. 

23. Індекс людського розвитку в структурі показників розвитку 

національної економіки. 

24. Основні фактори підвищення ефективності виробництва. 

25. Тенденції розвитку відносин власності в Україні. 

26. Вплив інфляції на розвиток національної економіки України. 

27. Основні тенденції розвитку банківської системи України на сучасному 

етапі. 

28. Аграрна реформа в незалежній Україні. 

29. Динаміка валового внутрішнього продукту України. 

30. Роль національного багатства у зростанні економічної могутності 

країни. 

31. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку України. 

32. Перспективи та пріоритети економічного розвитку України. 

33. Основні причини і особливості економічних криз в Україні. 

34. Індикативне планування в умовах ринкової економіки. 

35. Антимонопольна політика України. 

36. Податкова система України: сучасний стан та вплив на національну 

економіку. 

37. Аналіз сучасного стану державного боргу України. 

38. Співробітництво України з міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями. 
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ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота виконується згідно з визначеними термінами. 

Перш ніж приступити до виконання контрольної роботи, необхідно 

опрацювати відповідний теоретичний матеріал і скласти план. Для цього 

потрібно підібрати відповідну літературу за темою контрольної роботи. 

Першоджерел повинно бути опрацьовано близько десяти, але не менше п’яти, 

що дозволить при висвітленні питання врахувати альтернативні думки і позиції 

щодо обраної теми. Для відображення сучасного стану досліджуваної проблеми 

необхідно обов’язково використовувати статті із періодичних видань і 

статистичні показники останніх років. 

Відповідь на теоретичне питання повинна починатись з обґрунтування 

актуальності теми. В основній частині необхідно проаналізувати теоретичні 

підходи до вивчення досліджуваної проблеми, оцінити сучасний стан процесу 

чи явища, висловити власні думки щодо перспектив розвитку проблеми. 

Відповідь на теоретичне питання повинна бути ґрунтовною з посиланням на 

інформаційні джерела. В кінці роботи необхідно зробити логічно 

обґрунтований висновок. 

Висновки повинні бути зроблені самостійно і не містити інформацію, яка 

не висвітлювалась в основній частині. У висновку важливо у стислому вигляді 

підвести підсумки проведеного дослідження, висловити власні думки стосовно 

вивченої проблеми. 

Виконуючи практичне завдання, студент повинен скласти п’ять тестових 

питань з варіантами відповідей (мінімум три) за темою контрольної роботи. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Обсяг контрольної роботи – 10-15 сторінок тексту формату А4. 

Структура контрольної роботи: 

- титульна сторінка (оформлена за прикладом, розміщеним у Додатку); 
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- зміст (повинен містити всі заголовки, які є в контрольній роботі: вступ, 

назви розділів, висновки, список використаних джерел, додатки (за 

необхідності) із зазначенням сторінок); 

- вступ (2-3 абзаци, де обґрунтовується актуальність вибраної теми; 

визначається мета дослідження); 

- основна частина (2-3 розділи, з можливим за потреби поділом на 

підрозділи); 

- висновки (2-3 абзаци); 

- список використаних джерел (не менше 5-ти). 

Контрольну роботу слід виконувати державною мовою. 

Текст контрольної роботи необхідно розміщувати тільки з одного боку 

аркуша з полями: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. 

Шрифт Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5. Поля вирівнюються по 

ширині. Абзац – 1,25 см. 

Розділи позначають порядковими номерами арабськими цифрами (1, 2, 3), 

підрозділи (за потреби) позначають номером розділу та підрозділу через крапку 

(1.1, 1.2 або 2.1, 2.2 тощо). 

Назви розділів пишуться по центру, переноси слів у назвах не 

дозволяються, крапка наприкінці назви не ставиться. Назви підрозділів 

розміщуються з абзацного відступу. 

Розділи контрольної роботи відділяють один від одного двома 

міжрядковими інтервалами. Не допускається писати назву розділу в кінці 

сторінки, а його зміст переносити на наступну сторінку; необхідно, щоб під 

заголовком розмістилось не менше двох рядків тексту. 

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляється 

арабськими цифрами зверху справа, але на титульному аркуші (перша сторінка) 

номер проставляти не слід. 

Якщо студент вважає за доречне вмістити у текст контрольної роботи 

таблиці чи графіки, необхідно дотримуватись правил їх оформлення. 
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Кожна таблиця повинна мати назву, що відображає її зміст. Нумерація 

таблиць здійснюється таким чином: по центру перед заголовком пишуть слово 

«Таблиця» та її порядковий номер (знак «№» перед цифрою не ставиться). 

Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці в 

даному розділі. Наприклад: Таблиця 1.3 – третя таблиця першого розділу. Далі 

ставиться тире і з великої літери пишеться заголовок таблиці. 

Таблицю вміщують у текст після першого посилання на неї. Таблиці, що 

мають великий обсяг, не рекомендується вміщувати в текст основної частини, 

доцільніше винести їх у додатки, але з обов’язковими посиланнями на них у 

тексті. Посилання в тексті мають бути на всі таблиці. Вміщувати у контрольну 

роботу таблиці, що не мають назв, нумерації, або на які відсутні посилання у 

тексті, не дозволяється. 

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо, вміщений у 

основну частину контрольної роботи, оформляється наступним чином: знизу 

під ілюстрацією з великої літери пишуть слово «Рисунок», проставляють 

порядковий номер, ставлять тире. Далі, продовжуючи той самий рядок, з 

великої літери вписують назву рисунку, яка повинна відображати його зміст. 

Номер рисунку складається з номера розділу та порядкового номера рисунку у 

даному розділі. 

Контрольна робота містить елементи дослідження і є результатом 

ретельного вивчення певного числа літературних джерел і нормативних актів. 

Тому у тексті контрольної роботи обов’язково мають бути зроблені 

посилання на джерела, з яких була запозичена будь-яка інформація, рисунки, 

таблиці, а також цитати, що їх наведено у контрольній роботі. Посилання на 

першоджерела здійснюють з використанням квадратних дужок, в яких 

зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури та 

сторінки (наприклад, 3, с. 54 ). 

Першоджерела вміщуються у перелік в алфавітному порядку або в 

порядку використання. 
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Інформаційні джерела оформляються відповідно до вимог ДСТУ 

8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено 

вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. 

Додатки оформлюють як продовження контрольної роботи на наступних 

після списку використаних джерел сторінках, розміщуючи їх у порядку появи 

посилань у тексті контрольної роботи. Додаток повинен мати назву, написану 

зверху малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. 

Посередині рядка над назвою малими літерами з першої великої друкується 

слово «Додаток А».  

Після додатків на окремому аркуші розміщується практична частина, 

яка передбачає складання студентом тестових питань. 

Контрольна робота повинна бути стилістично, граматично, а також 

технічно правильно й акуратно оформлена. 

Оформлена у відповідності до сформульованих вимог та повністю 

укомплектована контрольна робота повинна бути зброшурована. 

Контрольна робота має бути подана на кафедру у визначений термін (до 

початку залікової сесії). Роботи, які не відповідають вимогам за змістом або 

оформленням, повертаються студентам на доопрацювання або перероблення. 

Більш докладно вимоги до оформлення контрольної роботи викладені у 

ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура та правила оформлення». 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу буде 

звертати на:  

- вміння економічно мислити, творчий підхід до написання роботи; 

- повноту охоплення наукової літератури; 

- ґрунтовність розкриття теми роботи, яка свідчить про рівень 

опанування теоретичним матеріалом; 
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- вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки; 

- уміння коментувати наведені ілюстрації; 

- правильність і наукову обґрунтованість висновків; 

- доречність дібраних прикладів; 

- стиль викладу матеріалу; 

- якість оформлення роботи (структура, заголовки, посилання тощо). 

Важливим критерієм оцінювання роботи є здатність до практичного 

застосування знань в конкретних ситуаціях. 

Контрольна робота оцінюється за окремим модулем в межах 100 балів 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – Критерії оцінки виконання КР з дисципліни «Національна 

економіка» 

Сума 

балів за 

КР 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Критерії оцінки 

90-100 А відмінно 

повне, безпомилкове розкриття теми в логічній 

послідовності; всебічний аналіз статистичного та 

фактологічного матеріалу; обґрунтування 

особистої думки; самостійність і правильність 

виконання практичного завдання 

82-89 В 
добре 

правильне, але неповне розкриття теми; наявність 

деяких несуттєвих помилок; необґрунтованість 

особистої думки 75-81 С 

66-74 D 

задовільно 

порушення логічної послідовності викладу 

матеріалу, розкриття теми без залучення 

статистичних матеріалів; відповідність вимогам 

не в повному обсязі; відсутність особистої думки 

на проблему 

60-65 Е 

0-59 FX незадовільно 

неповне розкриття теми; відсутність самостійного 

аналізу, узагальнення та обґрунтування проблеми; 

подання інформації з принциповими помилками; 

недотримання вимог щодо змісту та оформлення 

роботи 
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