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1.  В С Т У П 
 

Навчальна дисципліна “Національна економіка” вивчає 
економічні закони функціонування й розвитку господарської 
системи суспільства, обґрунтовує пріоритети й заходи економі-
чної політики держави, спрямовані на стабільний економічний 
розвиток та підвищення якості життя населення за умов дотри-
мання вимог національної економічної безпеки.  

Метою викладання навчальної дисципліни є формуван-
ня системи наукових поглядів на сутність, моделі, типи та ін-
ституційні чинники розвитку національної економіки. Для май-
бутніх фахівців з права важливо отримати спеціальні знання 
щодо сутності та методів державного регулювання економіки, у 
тому числі забезпечення національної конкурентоспроможнос-
ті, детінізації та декриміналізації економіки, формування сис-
теми управління національною економічною безпекою. 

Специфіка освітньої професійної програми навчання 
студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю “Право-
знавство” обумовлює зв’язок даної навчальної дисципліни з ку-
рсами економічної теорії, міжнародної економіки, економіки 
підприємства, теорії держави і права, цивільного, трудового, 
господарського, фінансового, міжнародного, адміністративного 
і кримінального права. У результаті оволодіння навчальною ди-
сципліною “Національна економіка” студенти  п о в и н н і :  

з н а т и  сутність, ознаки та основні компоненти націо-
нальної економіки; етапи формування сучасної структури та 
інфраструктури національної економіки; методологію оцінки 
економічного потенціалу країни та його окремих складових; 
основні типи та чинники економічного зростання й економічно-
го розвитку країни; механізми регулювання національної еко-
номіки; основні види, напрями, механізми та інструменти дер-
жавної соціально-економічної політики; систему та класифіка-
цію макроекономічних соціально-економічних прогнозів; кла-
сифікацію та порядок розробки державних і регіональних ці-
льових комплексних програм; економічні аспекти геополітич-
ного положення та національної конкурентоспроможності 
України; причини криміналізації економіки як системної загро-
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зи розвитку суспільства; засади створення ефективної системи 
національної економічної безпеки;  

у м і т и  характеризувати основні відтворювальні про-
порції та ризики розвитку національної економіки; прогнозува-
ти наслідки та результати окремих заходів державної соціально-
економічної політики; обґрунтовувати пріоритети та розрахо-
вувати показники соціального розвитку національної економі-
ки, інвестиційної та інноваційної діяльності;  аналізувати світо-
ві індекси і рейтинги конкурентоспроможності, індекс глобаль-
ної конкурентоспроможності; формувати пропозиції щодо під-
вищення ефективності макроекономічної політики; визначати 
випадки порушення вимог національної економічної безпеки. 
 
 

2. З М І С Т  
 

І.  Національна економіка:  
зміст та засади функціонування 

 
Історія вчень про національну економіку.  
Суть, ознаки і компоненти національної економіки. Вер-

тикальні та горизонтальні зв’язки в національній економіці. 
Суб’єкти національної економічної діяльності. Інституційні 
чинники формування та розвитку національної економіки. Типи 
та моделі  національної економіки. 

Національна економіка як галузь економічних наук та 
навчальна дисципліна. Предмет і завдання вивчення національ-
ної економіки. Функції національної економіки як науки. Мето-
дологія пізнання національної економіки.              
 
ІІ. Формування сучасної структури та інфраструктури 

національної економіки 
 

Поняття “структура економіки”. Структурний аналіз на-
ціональної економіки.  

Національний ринок і його структура. Формування рин-
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кових інститутів. Роздержавлення і приватизація в Україні. 
Приватна власність як економічна основа ринку. Права та 
обов’язки власників. Суб’єкти власності в ринкових умовах. 
Приватизація і забезпечення прав власності. Виникнення оліга-
рхії та нової національної еліти.  

Ринкова інфраструктура: сутність, функції, основні еле-
менти і види. Особливості формування ринкової інфраструкту-
ри в Україні. Вплив ринкової інфраструктури на формування 
конкурентного середовища. 

 
ІІІ. Економічний потенціал національної економіки 

 
Поняття та склад потенціалу національної економіки. 

Взаємозв’язок категорій “економічний потенціал” та “націона-
льне багатство”.  

Економічний зміст, оцінка та особливості формування 
потенціалів національної економіки України. Природно-
ресурсний потенціал. Демографічний та трудовий потенціал. 
Виробничий потенціал. Інвестиційний потенціал. Науково-
технічний та інформаційний потенціал. Зовнішньоекономічний 
потенціал. Потенціал соціального споживання (споживчий по-
тенціал; рекреаційний потенціал). 

 
ІV. Економічне зростання  

та розвиток національної економіки 
 

Економічне зростання як категорія національної економі-
ки. Кейнсіанські і неокласичні моделі економічного зростання.  

Показники економічного зростання в Україні. Основні 
типи, фактори й динаміка економічного зростання. Циклічність 
економічного зростання.  

Економічне зростання та економічний розвиток. Інсти-
туціональні теорії розвитку ринкової економіки. Концепція ста-
лого розвитку.  Національні можливості забезпечення сталого 
розвитку в Україні. 

Людський розвиток як мета і критерій економічного 
зростання. Індекс людського розвитку в Україні. 
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V. Регулювання національної економіки.  
Державне управління економікою 

 
Ринковий механізм регулювання національної економіки.  
Корпоративне регулювання економіки. 
Державне регулювання національної економіки: необ-

хідність, сутність та функції. Методи та інструменти державно-
го регулювання  економіки. Поняття економічної політики. Ор-
гани державного регулювання національної економіки та їхні 
функції. Трансформація ролі держави в економічних системах 
пострадянських країн. Особливості державного регулювання  
економіки в перехідних системах. Розвиток партнерських від-
носин між державою і бізнесом. 

Сутність демократії та її місце в управлінні економікою. 
Демократія як фактор самоуправління в економіці. Громадянсь-
ке регулювання економіки.  

Економічна свобода та її основи. Економічний порядок 
як система узгодження інтересів. Дотримання чинного законо-
давства.  

                 
VІ. Програмування та прогнозування 

національної економіки 
 

Державна стратегія соціально-економічного розвитку 
країни. Обґрунтування цілей розвитку національної економіки. 
Державні пріоритети.  Ієрархія цілей.  

Сутність державного програмування, види програм. 
Державні цільові програми. Формування програм розвитку на-
ціональної економіки. Макроекономічне планування як функція 
державного регулювання. 

Види соціально-економічних прогнозів. Принципи та 
функції  соціально-економічного прогнозування. Класифікація 
основних методів прогнозування. Інформаційне забезпечення 
наукового прогнозування національної економіки. Прогнозні 
документи економічного і соціального розвитку. 
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VІІ. Соціальна політика держави 
 

Теорії суспільного добробуту та соціально-ринкової 
економіки. Принципи соціальної ринкової економіки.  

Основні пріоритети та показники соціального розвитку 
національної економіки. Стан соціальної сфери України. 

Соціальна політика держави: сутність, основні моделі та 
інструменти. Державна політика зайнятості. Державна політика 
доходів. Державна політика розвитку соціально-культурної 
сфери. Соціальна політика та убезпечення людського розвитку. 
 

VІІІ. Структурна та інвестиційно-інноваційна  
політика 

 
Структурна політика: цілі, пріоритети, механізми. Тар-

гетування. Вибір національних пріоритетів.  
Макроекономічна реструктуризація базових галузей 

економіки в контексті концепції техніко-економічних укладів.  
Мікроекономічна структурна перебудова. Сприяння розвитку 
малого і середнього бізнесу. Орієнтація структурних перетво-
рень на формування постіндустріальної (інформаційної) еконо-
міки з екологічними та соціальними пріоритетами.  

 Інвестиційна політика: зміст, інструменти та особливо-
сті реалізації в національній економіці. Основні показники ін-
вестиційної діяльності. Фактори розвитку інвестиційної діяль-
ності в реальному секторі економіки. Інвестиційний клімат в 
Україні.  

 Інноваційна політика: зміст, інструменти та особливості 
реалізації. Основні показники інноваційної діяльності. Моделі 
інноваційного розвитку. Національна інноваційна система та її 
створення в Україні. Сутність інноваційної економіки. 

Грошово-кредитна та фінансова політика: сутність та 
напрями реструктуризації.  

Регіональна політика: зміст, цілі та методи реалізації. 
Територіальний підхід до створення вільних економічних зон 
(ВЕЗ).                                  
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ІХ. Національна конкурентоспроможність в умовах  
глобалізації. Зовнішньоекономічна політика держави 

 
Глобалізація і національні економіки. Основні форми та 

тенденції інтернаціоналізації національних продуктивних сил. 
Інституціональні форми економічної інтеграції України у світо-
ве господарство.  

Зовнішньоекономічна політика держави: сутність і на-
прями реалізації.  

Міжнародна конкурентоспроможність країни: поняття, 
основні складові і джерела. Теорії конкурентоспроможності 
країни. Модель національної конкурентоспроможності М. По-
ртера.  

Світові індекси і рейтинги конкурентоспроможності. Ін-
декс глобальної конкурентоспроможності. Рейтинг України в 
контексті складових конкурентоспроможності. Формування 
української моделі національної конкурентоспроможності. 

 
Х. Криміналізація економіки  

як системна загроза розвитку суспільства 
 

Тіньова економіка як чинник дестабілізації економічно-
го розвитку країни. Сутність, структура та функції тіньової еко-
номіки. 

 Причини і фактори криміналізації економіки. Економі-
чна злочинність. Корупція, її сутність, типи і критерії виміру. 
Корупція як всезагальне підґрунтя загрозливого розвитку сус-
пільства.    

Економіко-правові шляхи детінізації і декриміналізації 
економіки.  

 
ХІ. Національна економічна безпека 

 
Економічна безпека в системі національної безпеки 

України. Концепція національної економічної безпеки. Інститу-
ційні основи системи національної економічної безпеки. 

Проблеми і пріоритети економічної безпеки України. 
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Загрози національним економічним інтересам. Національні по-
літичні і економічні ризики. Регіональні аспекти економічної 
безпеки України. 

Система управління національною економічною безпе-
кою. 
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