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Вступ 
 

Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти ДВНЗ «НГУ». 
Програма вибіркової навчальної дисципліни  «Національні рахунки» - нормативний 

документ, який складається на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) та ОПП 
вибіркової частини підготовки магістрів спеціальності 8.030508 "Фінанси та кредит" 
магістерської програми «Управління державними фінансами».  

Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають підсумковому 
контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується 
за допомогою певних видів навчальних занять з визначеними цілями (лекції, 
лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль – сукупність навчальних 
елементів, створена за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в 
ОПП. 

Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріплена для 
викладання дисципліни. 

Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-
професійної програми підготовки магістрів спеціальності 8.030508 "Фінанси та кредит" 
магістерської програми «Управління державними фінансами» і затверджується наказом 
ректора. 

 
1. Галузь використання 

 
Стандарт поширюється на кафедри ДВНЗ «НГУ», що здійснюють викладання 

вибіркової дисципліни «Національні рахунки» магістрам спеціальності 8.030508 "Фінанси 
та кредит" магістерської програми «Управління державними фінансами».  

Стандарт встановлює: 
 компетенції, які має опанувати студент; 
 перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка 

опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-кваліфікаційної 
характеристики бакалавра; 

 розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
 норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
 позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в навчальному 

матеріалі; 
 форму підсумкового контролю; 
 відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
 інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
 вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників вищих 

навчальних закладів. 
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2. Нормативні посилання 
 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003 – 2010 
2.3. . Наказ Міністерства освіти і науки України №642 від 09.07.2009. Про 

організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента.  
2.4.  Постанова КМ України № 1719 від 13 грудня 2006 р. «Про перелік напрямів, 

за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
України № 1193 від 03.10.2007 р.,  №565 від 25.06.2008 р., № 660 від 23.07.2008 р.) 

2.5. Наказ Міністерства освіти і науки України № 58 від 27 січня 2007 р. «Про 
порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за освітньо- кваліфікаційним рівнем бакалавра». 

2.6. Постанова Кабінету Міністрів України № 787 від 27 серпня 2010 року. «Про 
затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» 
зі змінами, внесеними Постановами КМ України № 267 від 17.03.2011 р., № 516 від 
18.05.2011, № 567 від 1.06.2011, № 227 від 21.03.2012 р..  

2.6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.11.2010р. №1067 «Про 
введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787» 

2.7. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів з фінансів 
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси 
і кредит 

2.8. 2.8.СВО НГУ НМЗ-10. Нормативно-методичне забезпечення навчального 
процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. 

 
3. Базові дисципліни 

 
Дисципліни ОПП бакалавра галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит  
 

ПНЗЕ 1 «Політекономія» ППс1»Державне фінансове господарство» 
ПНЗЕ 2 «Мікроекономіка» ППс5 «Макрофінансовий аналіз» 
ПНЗЕ 3 «Макроекономіка» ППс6 «Управління державним боргом» 

 
4. Дисципліни, що забезпечуються 

 
   ППс8      «Бюджетна політика та міжбюджетні відносини» 
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5. Обсяг дисципліни 
 
         Загальний обсяг – 3,5  кредити ECTS (126 академічних годин). 

Лекції - 0 
Практичні заняття  - 36 академічних годин 
Самостійна робота – 87 академічних годин 
Контрольні заходи - 3 академічні години 
 

 6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 

№ 
Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 

Змістові модулі 

1  Класифікувати інституційні сектори 
Здійснювати секторальний аналіз економічного процесу. 
Класифікувати операції та інші потоки.  
Класифікувати поточні податки. Побудувати рахунок 
виробництва для різних інституційних секторів та 
економіки в цілому. Розраховувати випуск товарів та 
послуг в основних цінах, проміжне споживання, валову 
додану вартість. 
Побудувати рахунок утворення доходу для різних 
інституційних секторів та економіки в цілому Визначати 
сальдо первинних доходів, отримані та передані поточні 
трансферти, сальдо поточних трансфертів, валовий 
наявний доход. 
Визначати валовий скоригований наявний доход для 
секторів «Загального державного управління», 
«Некомерційні організації, що обслуговують домашні 
господарства», «Домашні господарства» та економіки в 
цілому. Визначати валовий наявний доход,             витрати 
на кінцеве споживання; валове заощадження; чисте 
заощадження. 

Практичні заняття 
1. Джерела виникнення та етапи 
становлення СНР 
2. Загальна характеристика СНР 93 
3. Класифікації та категорії 
4. Поточні рахунки 
 

 
 
 
2 

 Побудувати рахунки нагромадження в системі 
національних рахунків для різних інституційних секторів 
та: рахунок капіталу, фінансовий рахунок, рахунок інших 
змін в обсязі активів, рахунок переоцінки.  Визначати 
чисте кредитування і чисте запозичення , зробити 
висновок. 
Побудувати баланс активів та пасивів і визначити обсяг 
національного багатства.  . Побудувати рахунок товарів 
і послуг, зовнішній рахунок первинного доходу, поточних 
трансфертів та. рахунок капіталу.  Розрахувати його 
балансуючу статтю — поточне зовнішнє сальдо.   
Перераховувати ВВП та його компоненти у постійні ціни 
за методами прямої переоцінки; дефлятування;  
екстраполяції. Визначати індекс — дефлятор ВВП  
Аналізувати динаміку капітальних вкладень в економіці 
України на основі адитивно-мультиплікативної 
багатофакторної системи індексів. 

Практичні заняття 
5. Рахунки нагромадження 
6. Баланси 
7. Рахунки операцій та рахунки 
«іншого світу» 
 
 
 
Практичні заняття 
8. Агрегати в СНР 
9. Використання даних СНР у 
макроекономічному аналізі та 
моделюванні 
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7. Індивідуальне завдання 
 

До екзамену допускаються студенти, які виконали індивідуальне  розрахункове завдання 
«Побудування рахунку виробництва та рахунку утворення доходу для різних 
інституційних секторів та економіки в цілому» з дисципліни «Національні рахунки».  
Виконання індивідуального завдання здійснюється відповідно до методичних 
рекомендацій [12.5]. 

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індивідуального 
завдання: 

 правильність рішень; 
 повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, рішення, 

оцінка рішення); 
 грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
 оформлення відповідно до чинних стандартів; 
 наявність посилань на джерела інформації; 
 самостійність виконання (діагностується під час захисту).  

 
8 Позначення економічних показників 

 
СНР – система національних рахунків 
ВВ - валовий випуск, грн.. 
ВВП– валовий внутрішній продукт, 
грн. 
ВДВ – валова додана вартість, грн.; 
 ВНД - валовий національний дохід, 
грн.; 

ВННД - валовий наявний 
національний дохід, грн.; 
ВЗ – валове заощадження, грн.; 
ЧЗ - чисте заощадження, грн. 
ВП – валовий прибуток, грн.  
AN - Нефінансові активи ; 
AF - Фінансові активи/пасиви 

 
9. Форма підсумкового контролю 

 
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий контроль 

здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що визначені у даному 
стандарті. 

Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
методичними рекомендаціями 12.3. 

Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 12.1 та 12.2. 
 

10. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі исципліни в повному 

обсязі. 
Методичне забезпечення відповідати стандарту вищої освіти Національного 

гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-10. Нормативно-методичне забезпечення 
навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. –  138 
с.». 

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигляді 
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типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  
Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 

інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  
 

11. Вимоги до засобів діагностики 
 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення екзамену 

мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт 

засвоєння: 
КЗ = N/P, 

де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 

Критерії визначення оцінок: 
 

“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 
 

При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати 
здатність студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 
- інтерпретувати графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від 

прийнятих фінансових рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинних 

стандартів. 
 

12. Рекомендована література 
 
12.1 Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В А від 7 квітня 2003 р. N 475 Київ. Про 
затвердження Програми розвитку системи національних рахунків на період до 2010 
року. 
12.2.  Моторин Р. М., Трубнік-Шаковяш Т. Є., Мазур М.  В. Система національних 
рахунків: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Р. М. Моторина. — К.: 
КНЕУ, 2004. — 196 с. (електрон. ресурс) 
12.3. Г. О. ПУХТАЄВИЧ. Аналіз національної економіки.  Навчально-методичний 
посібник 
для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 148 с. (електрон. ресурс) 
12.4. Тітьонко О. М. Т 45   Системи макроекономічного рахівництва: - Навч.-метод. 
посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. —  100 с. (електрон. ресурс) 
12.5. Соляник Л.Г. Вихідні данні та методичні рекомендації з виконання 
індивідуального завдання «Побудування рахунку виробництва та рахунку утворення 
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доходу для різних інституційних секторів та економіки в цілому» з дисципліни 
«Національні рахунки». Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – 
32 с. 

 
13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 

забезпечення 
 

Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення 
несе завідувач кафедри. 


