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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Програму навчальної дисципліни «Національна економіка» складено 

відповідно до варіативної частини програми практичної і професійної 

підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка та підприємництво». 

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ. 

Забезпечує формування системи знань з теоретичних основ становлення, 

розвитку та функціонування національної економіки та практичних навичок 

використання методичного апарату та інструментарію економічної 

діагностики для аналізу поточного та перспективного стану національної 

економіки. 

Об’єктом навчальної дисципліни «Національна економіка» є 

економічні відносини між суб’єктами господарювання, які виникають в 

країні під впливом різних чинників:  внутрішніх і зовнішніх, таких, що 

носять економічний і неекономічний характер. 

Предметом дисципліни  «Національна економіка» є вся сукупність 

продуктивних сил, економічних відносин, соціокультурних, політичних, 

морально-етичних традицій і цінностей ведення господарської діяльності, що 

встановились у певній державі і впливають на особливості її економічного 

розвитку. 

Дисципліна «Національна економіка складається з одного кредитного 

модулю та базується на знаннях, набутих студентами під час вивчення 

дисциплін «Основи економічної теорії», «Історія економічних вчень» та має 

зв'язок з дисципліною  «Макроекономіка» підготовки фахівців ОКР 

«Бакалавр» на факультеті менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ». 

Важливість цієї навчальної дисципліни визначається особливостями 

сучасного періоду розвитку ринкових відносин в Україні. Програмою 

передбачається вивчення наукових основ, методів, об’єктів, засобів і 

механізмів аналізу національної економіки. Основна увага приділяється 

аналізу практики, розробки та впровадження державних планів та прогнозів в 

таких сферах державного регулювання економіки, як дослідження 



економічного потенціалу, управління інфляційними процесами, дослідження 

питань стану та розвитку національних ринків, розвиток виробничої 

інфраструктури. 

Навчальним планом передбачається самостійна робота студентів, 

тематика якої направлена на виконання розрахункової роботи щодо 

визначення основних тенденцій функціонування та розвитку різноманітних 

моделей національної економіки на основі розрахунку макроекономічних 

показників, вивчення законодавчих та інструктивних матеріалів, роботу з 

навчальними посібниками, з матеріалами періодичних видань, розрахунок 

задач і виконання тестів різного рівня складності. 

Метою навчальної дисципліни є бґрунтувати чинників впливу на 

формування, розвиток і функціонування національної економіки; 

ознайомлення з методиками оцінювання ефективності господарського 

механізму національної економіки України; навчити аналізувати інтереси, 

ризики, фактори безпеки національної економіки України. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після 

засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати 

навчання: 

знання: 

- принципів формування національної економіки; 

- системи впливів на національну економіку; 

- особливостей національної економіки України. 

вміння: 

- володіння категоріями і поняттями; 

- використання інструментів індексного аналізу; 

- аналіз впливів на розвиток і функціонування національної 

економіки; 

- використання знань для проведення порівняльного аналізу 

національних економік різних країн; 



- здійснення пошуку і аналізу необхідної інформації з різних 

джерел; 

- ведення дискусії з питань формування, функціонування і 

розвитку національної економіки. 

досвід: 

- обґрунтування доцільності використання інструментів впливу на 

розвиток національної економіки; 

- проведення аналітичних досліджень показників національної 

економіки. 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма дисципліни «Національна економіка» включає наступні модулі: 

Модуль1 

Змістовний модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Тема І.1 Національна економіка: загальне та особливе 

Предмет і задачі курсу Зв'язок національної економіки з іншими 

економічними дисциплінами  Ознаки національної економіки як єдиного 

складного господарського організму Основні економічні показники 

національної економіки. Моделі національних економік.  Особливості 

формування та розвитку національної економіки України. 
Основна література: : [1], стор. 6-53; [2], стор. 35-65.  

Тема І.2. Економічні теорії і базисні інститути національної 

економіки 

Економічні теорії національної економіки: меркантилізм, фізіократія, 

класична політекономія, кейнсіанство, тощо Неокласичний синтез і   теорія 

інститутів  Інститути національної економіки і їх взаємодія 
Основна література: [1], стор. 55-102; [3], стор. 245-276. 

Тема І.3.  Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової 

економіки 



А.Пігу, Г.Седвідж, В. Парето і теорія суспільного добробуту. 

Соціально-орієнтована ринкова економіка. Роль держави в соціально-

орієнтованій ринковій економіці Сталий економічний розвиток. 
Основна література: [1], стор. 303-344; [5], стор. 78-102. 

Модуль 2 

Змістовний модуль 2.  ФАКТОРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Тема ІІ.1 Характеристика економічного потенціалу національної 

економіки. 

Поняття про склад потенціалу національної економіки. Природно-

ресурсний потенціал. Демографічний і трудовий потенціал. Науково-

технічний потенціал. Інформаційний потенціал. Виробничий потенціал. 

Зовнішньоекономічний потенціал. Екологічний потенціал. Основи 

формування господарського комплексу. Промисловий комплекс. 

Агропромисловий комплекс. Будівельний комплекс.  
Основна література: [1], стор. 72-137; [5], стор. 114-142.  

Тема ІІ.2. Інституційні чинники розвитку національної економіки 

Інституціональні елементи національної господарської системи на 

мікро-, мезо-, макрорівні і їх взаємодія.  Поняття господарського механізму 

Інституціональний рівень господарського механізму. 
Основна література: [1], стор. 72-137; [5], стор. 114-142. 

Тема ІІ.3.  Функціонування інфраструктури національного ринку 

Взаємодії і зв’язки в ринковій економіці. Поняття інфраструктури. 

Характеристика енергетичної, транспортної, інформаційної інфраструктури 

національної економіки. Соціальна інфраструктура.  
Основна література: [1], стор. 208-269; [6], стор. 111-154. 

Модуль 3 

Змістовний модуль 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

 Тема ІІІ.1  Державність та державне управління економікою 



Місце держави в ринковій економіці Ринковий механізм регулювання 

національної економіки. Корпоративне регулювання в господарській системі 

національної економіки. Державне регулювання економіки: бюджетне, 

податкове, фінансово-кредитне регулювання. Мале підприємництво та 

важелі його державного регулювання в Україні. 
Основна література: [1], стор. 6-53; [2], стор. 78-102. 

Тема ІІІ.2. Демократія, економічна свобода і економічний порядок 

Демократія, економічна демократія  Економічна свобода і економічний 

порядок  Бюрократія і бюрократизм Економічна свобода і економічна 

безпека Сутність економічної безпеки національної економіки. 

Методологічні аспекти вивчення рівня економічної безпеки. Механізми 

забезпечення економічної безпеки національної економіки. 
Основна література: [1], стор. 6-53; [2], стор. 78-102. 

 Тема ІІІ.3. Структурна перебудова національної економіки 

Трансформаційні процеси в національній економіці.  Формування 

відкритої економіки Структурна перебудова і інвестиційні процеси Державна 

політика в сфері структурної перебудови. 
Основна література: [1], стор. 208-269 ; [10], стор. 107-168. 

Тема ІІІ.4 Програмування та прогнозування національної 

економіки 

Суть державного програмування, види програм, цільові комплексні 

програми. Програми економічного і соціального розвитку, міжнародні 

програми. Прогноз і прогнозування національної економіки. Принципи та 

методи прогнозування національної економіки. 
Основна література: [1], стор. 375-408; [10], стор. 178-240. 

Тема ІІІ.5. Політика економічного зростання в національній 

економіці.  

Економічне зростання як категорія національної економіки. Фактори 

економічного зростання національної економіки. Типи та способи 

економічного зростання  Показники економічного зростання Політика 

економічного зростання. 



Основна література: [1], стор. 175-208; [2], стор. 138-220. 

Модуль  4 

Змістовний модуль 4. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В 

СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Тема IV.1.  Інституціональні форми інтеграції у світове 

господарство. 

Світове господарство: структура, тенденції розвитку. Показники 

світової економіки. Форми і механізми інтеграції національної економіки у 

світове господарство. Економічна інтеграція України в світове господарство. 
Основна література: [1], стор. 344-375.  

 
3. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Таблиця 3.1 
Теми практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

6.030504 6.030504 
 

1 2 3 

Змістовний модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ	  

 
Тема І.1  Національна економіка: загальне та 
особливе 

- 

 
- 
 

Тема І.2  Економічні теорії і базисні інститути 
національної економіки 

4 2 

Тема І.3 Теорія суспільного добробуту та 
соціально-ринкової економіки 

- 
- 

Разом за розділом 1 4 2 
Змістовний модуль 2. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ    

Тема 2.1 Характеристика економічного 
потенціалу національної економіки 

- - 

Тема 2.2 Інституційні чинники розвитку 
національної економіки 

2 - 

Тема 2.3  Функціонування інфраструктури 
національного ринку 

2 
2 

Разом за розділом 2 4 2 
Змістовний модуль 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

Тема 3.1 Державність та державне управління 
економікою 2 - 



1 2 3 
Тема 3.2 Демократія, економічна свобода і 
економічний порядок 2 - 

Тема 3.3 Структурна перебудова національної 
економіки 

 
- - 

Тема 3.4 Програмування та прогнозування 
національної економіки 2 - 

Тема 3.5 Політика економічного зростання в 
національній економіці.  2 - 

 Разом за розділом 3. 8 - 
Змістовний модуль 4. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Тема	  4.1.	  Інституціональні	  форми	  інтеграції	  у	  
світове	  господарство.	   2 - 

Разом за розділом 4. 2 - 
Всього годин 18 4 

 

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 
Тема: Теорії просторової економіки. 

Мета заняття: ознайомлення з теоріями та моделями просторової. 
 

План проведення заняття: 
 

1. Діалектика теорій просторової економіки. 

2. Теорія концептуальних кілець. 

3. Кристаллерова решітка. 

4. Теоретичні засади сучасного розміщення продуктивних сил. 

Ключові поняття: просторова економіка, національне багатство, теорії 

національної економіки. 

Література: [1], стор. 6-53; [2], стор. 35-65 

Питання для дискусії та завдання. 

1. Що таке національна економіка як явище соціально-економічноії 

реальності?  



2. Що є предметом дослідження національноії економіки як галузі знань?  

3. Назвіть основні економічні науки, з якими національна економіка має тісні 

взаємозв’язки.  

4. Що таке тип національноії економіки?  

5. Назвіть основні складові економічноії системи.  

6. У чому полягає суть теорії інститутів?  

7. Чому більшість сучасних економічних систем є змішаними?  

8. Що таке національне багатство суспільства? Чим воно відрізняється від 

національного доходу?  

9. Сформулюйте основні принципи визначення національного багатства в 

традиційному і розширеному розумінні.  

10. Чим характеризується процес накопичення національного багатства в 

Україні на початку XXI ст.?  

Завдання 1. 

Обчисліть рівень ВВП на душу населення, якщо у попередньому році ВВП 

становив 418 млрд. грн., ВВП на душу населення 8885 млн. грн. У поточному 

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

Завдання 2. 

Національні економіки двох країн – А та Б – описує така виробнича функція: 

y = k . 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%. Визначіть обсяг 

капіталу в обох країнах. 

Завдання 3. 

Використовуючи наведені у таблиці дані по розвинутій країні А та 

слаборозвинутій Б, обчисліть: індекс розвитку людського потенціалу та 

індекс зубожіння. 

Таблиця 

Показники Країна А Країна Б 

Очікувана тривалість життя, % 77,2 69,8 



Рівень освіченості дорослого населення, % 99,0 82,9 

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

Реальний ВВП на одну особу, дол. США 2126 3130 

Знедоленість з точки зору 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 дітей, у віці до 5 років, яка страждає на відсьавання у 

вазі 

7,0 - 

Частка населення, яка не має можливості користуватися 

медичними послугами 

18,0 - 

 
Тестові завдання для перевірки знань 

1. Що вивчає національна економіка: 

А. Історію розвитку економіки певної країни. 

Б. Досліджує питання розвитку окремих галузей народного господарства. 

В. Методологічні питання розвитку економічної життєдіяльності суспільства. 

Г. Соціально-економічні явища і процеси, що протікають в економіці певної 

країни, а також методологічні підходи щодо їх оптимізації і розробки 

державної політики з питань розвитку національної господарської системи. 

2. В чому проявляються національні особливості економіки певної 

країни:  

А. Особливостях історичного розвитку та державного устрою. 

Б. Рівні розвитку продуктивних сил, культури, техніки і технології.  

В. Традиціях, менталітеті та внутрішніх чинниках розвитку. 

Г. Усі відповіді вірні. 

3. Національна економіка – це наука:  

А. Методологічна. 

Б. Теоретико-економічна. 

В. Природнича. 

Г. Конкретно-економічна. 



4. Визначте основні елементи моделі національної економіки:  

А. Продуктивні сили і техніко-економічні відносини. 

Б. Соціально-економічні відносини. 

В. Організаційно-економічні відносини. 

Г. Усі вище вказані елементи. 

5. Українські землі перебували в колоніальній залежності від інших 

держав:  

А. До початку ХІІ ст. 

Б. До кінця ХХ ст. 

В. До середини ХVIII ст.  

Г. До кінця ХІХ ст. 

6. На якому з вказаних нижче етапів економічного розвитку знаходиться 

сучасна економіка України: 

А. Індустріальне суспільство. 

 Б. Інформаційна економіка. 

В. Доіндустріальне суспільство. 

Г. Постіндустріальне суспільство. 

7. Головним макроекономічним показником розвитку національної 

економіки виступає: 

А. Сукупний суспільний продукт. 

Б. Національне багатство. 

В. Національний доход. 

Г. Валовий внутрішній продукт. 

8. Індекс технологічного розвитку відображає: 

А. Відносну конкурентоспроможність національної економіки на 

міжнаціональному ринку. 

Б. Зміни цін на товари і послуги, якими користується населення країни. 

В. Роль техніки й науки у розвитку економіки та враховує кількість зайнятого 

персоналу на НДДКР, кількість патентів та наукових публікацій у 

розрахунку на мільйон мешканців держави. 



Г. Сукупність вироблених і нагромаджених суспільством матеріальних і 

духовних благ, набутих протягом усього його існування, а також природний 

потенціал країни. 

9. Національне багатство – це: 

А. Сукупність вироблених суспільством протягом певного періоду 

матеріальних благ. 

Б. Сукупність нематеріальних благ суспільства, вироблених та накопичених 

ним протягом усього його історичного розвитку. 

В. Сукупність вироблених і нагромаджених суспільством матеріальних та 

духовних благ, набутих протягом усього його існування, а також природний 

потенціал країни. 

Г. Грошові цінності у вигляді грошових знаків, цінних паперів, усі людські 

здібності, досягнення в науці й техніці, культурі й спорті, у мистецтві, а 

також нагромаджений виробничий досвід суспільства (виражається у 

загальнолюдському знанні). 

10. Валовий національний продукт визначається як: 

А. Ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік резидентами 

країни як на її території, так і за її межами (в інших країнах). 

Б. Ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік резидентами 

країни тільки на її території. 

В. Сукупна вартість усіх товарів та послуг, вироблених за рік резидентами 

країни як на її території, так і за її межами (в інших країнах). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 

Тема: Організація державної влади і моделі національної економіки. 

Мета заняття: ознайомлення з організацією державної влади в Україні, 

формування розуміння відмінностей між унітарним та федеративним 

устроєм. 

План проведення заняття: 
 

1.Унітарна держава. 

2.Федерація. 



3. Організація державної влади в Україні. 

4. Моделі національної економіки. 

5. Україна – країна з ринковою економікою. 

Ключові поняття: державний устрій, унітарна держава, федерація, 

державна влада, модель економіки, ринкова економіка. 

Література: [1], стор. 6-53; [2], стор. 35-65. 

Питання для дискусії та завдання. 

1. Взаємообумовленість розвитку держави і національної економіки – чи 

існує проблема першості?  

2. Чи є ринкове господарство універсальною системою національною 

економікою ?  

3. Національні економічні системи: типологія і порівняльна характеристика.  

4.Найбільш характерні національні моделі сучасної економіки.  

5. Чому в Росії споконвіку існувала всесильна держава (самодержавство)?  

6. Чому Росія та Україна пізніше за інші європейські країни стали на шлях 

індустріального розвитку?  

7. Соціально-економічні реформи в контексті розвитку національної 

економіки.  

8. Фактори, що визначають розвиток і особливості української націоанльної 

економіки, її специфічні риси.  

9. Основні проблеми української економіки.  

10. Аналіз передумов, процесів і результатів становлення різних типів 

 ринкових національних економічних систем.  

11. Відмінні риси української економіки.  

12. Об’єктивні основи специфіки української економіки.  

13. Чому за наявності багатих природних ресурсів, вигідного геополі-

тичного розташування наша країна залишається менш розвинутою порівняно 

з США, Західною Європою, Японією; значно більш низьким є продукт на 

душу населення?  

14. Демографічні проблеми та розвиток національної економіки.  



15. Назвіть основні моделі розвитку національної економіки і наведіть їх 

приклади.  

16. Розкрийте специфічні риси перехідної економіки.  

17. Назвіть основні особливості моделі перехідної економіки України?  

Тестові завдання для перевірки знань: 

1. Представники німецькоії історичної школи вважали головним:  

А. Розвиток ринкової економіки. 

Б. Розвиток суспільного поділу праці. 

В. Неповторність історичного досвіду кожної країни, її національні 

особливості.  

Г. Вивчення економіки країни.  

2. Про вплив релігії на розвиток духу підприємництва і ініціативи писав: 

А. А.Сміт.  

Б. В. Ойкен.  

В. М. Вебер.  

Г. Ф. Ліст.  

3. Автором політики «середнього шляху» є:  

А. А.Сміт. 

Б. В. Ойкен.  

В. М. Вебер.  

Г. Ф. Ліст. 

4. Різноманітність моделей національних економік обумовлена: 

А. Особливостями історичного розвитку різних країн та менталітету 

населення.  

Б. Станом національної економіки та рівнем співвідношення ринку та 

державнорегулювання економіки. 

В. Геополітичним положенням країни в світовій економічній системі.  

Г. Всіма попередніми факторами. 

5. Згідно з класифікацією світового банку Україна відноситься до групи 

країн з:  



А. З низьким рівнем доходу (менше 755 дол.). 

Б. З рівнем доходу нижче середнього (від 756 до 2995 дол.). 

В. З рівнем доходу вище середнього (від 2996 до 9265 дол.). 

Г. З високим рівнем доходу (більше 9266 дол.). 

6. Перехідна економіка – це: 

А. Постіндустріальна економіка. 

Б. Змішана економіка. 

В. Інформаційна економіка. 

Г. Особливий стан економічної системи на етапі її становлення і 

реформування. 

7. Основними рисами перехідної економіки виступають: 

А. Стабільність, динамізм та стійкість. 

Б. Нестабільність, альтернативний характер розвитку, суперечливість, 

історичність.  

В. Високі темпи зростання економіки та рівня життя населення. 

Г. Постійне збільшення показників соціально-економічного розвитку. 

8. Кінцевою метою перехідних процесів в Україні є: 

А. Формування ринкової економіки. 

Б. Формування змішаноії економічної системи. 

В. Формування динамічноії, самодостатньої, соціально орієнтованої моделі 

суспільства, керованої соціально відповідальною державою при підтримці 

усього громадянського суспільства. 

Г. Досягнення макроекономічної стабілізації та економічного зростання на 

базі ефективного використання економічних ресурсів суспільства. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 

Тема: Спеціальні економічні зони як  форма ефективного використання 

економічного потенціалу. 

Мета заняття: сфорувати уявлення про економічний потенціал 

національної економіки та ознайомити із ефективними формами його 

використання. 



План проведення заняття: 
1. Світова практика створення СЕЗ. 

2. Перевани і недоліки СЕЗ. 

3. Організаційні форми СЕЗ в Україні. 

4. Перспективи розвитку СЕЗ в Україні. 

Ключові поняття: економічний потенціал країни, структурні елементи 

економічного потенціалу (виробничий, ресурсний людський, науково-

технічний, інноваційний, інформаційний), спеціальні економічні зони. 

Література: [12], стор.9-59, 95-114. 

Питання для дискусії та завдання. 

1. Причини та наслідки природного спаду населення України. Прогноз 

кількості населення.  

2. Стан виробничого потенціалу сучасної України.  

3. Критерії оцінки інвестиційних можливостей країни.  

4. Інвестиційні можливості України та інвестиційний клімат: оцінка впливу 

на залучення іноземних інвестицій і поведінку інвесторів.  

5. Створення привабливого інвестиційного клімату та залучення іноземних 

інвестицій – проблема?  

6. Порівняльний аналіз економічної ефективності національних економічних 

моделей.  

7. Охарактеризуйте найбільш поширені підходи до визначення економічного 

потенціалу окремих території країни. 

8. Наведіть показники, за допомогою яких оцінюються компоненти якості 

життя населення.  

9. Які основні риси витратного і результатного підходів до оцінки трудового 

потенціалу.  

10. Наведіть приклад регіонів України з високим, середнім і низьким 

загальним природно-ресурсним потенціалом.  

11. Охарактеризуйте методи оцінки лісових ресурсів.  

12. Визначте ефективні форми використання економічного потенціалу 



націоанльної економіки. 

13. В чому перспективність спеціальних економічних зон, як форми 

використання економічного потенціалу країни? 

Завдання 1. 

Визначте обсяг та структуру національного багатства країни у звітному році 

та дайте оцінку структурних зрушень за період, що розглядається. 

Вихідні дані: 

1. Обсяг національного багатства країни у базовому році склав 1200 у.о.  

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

Всього в тому числі: 

100 створені нефінансові 

активи 

нестворені 

нефінансові активи 

фінансові активи 

60 25 15 

 

3. Приріст фінансових активів в звітному році склав 10%. 

4. Питома вага основних виробничих фондів та державних матеріальних 

резервів у складі створених фінансових активів в базовому році складала 

відповідно 35 та 5%. 

5. Темп зростання основних виробничих фондів у звітному році склав 10%.  

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

7. Приріст та вибуття нестворених фінансових активів у звітному році 

відповідно склали 50 та 20 у.о. 

Завдання 2. 

Визначте чисельність та темп приросту економічно активного населення 

країни у звітному році. 

Вихідні дані: 

1. Чисельність зайнятого населення у працездатному віці в базовому році 

становила 18520,7 тис. чол., що складає 91,8% від загальної чисельності 

зайнятих та 81,1% від загальної чисельності економічно активного 

населення. 



2. Приріст зайнятих працездатного віку у звітному році склав 0,9% а осіб 

старше працездатного віку скоротився на 3,2%. 

3.Чисельність безробітних у звітному році скоротилась на 28,2%. 

Тестові завдання для перевірки знань: 

1. До матеріальної частини національного багатства належать:  

А. Уміння і навички. 

Б. Матеріальні запаси для потреб оборони.  

В. Літературні цінності. 

Г. Всі відповіді правильні.  

2. Відтворення індивідуального трудового потенціалу включає: 

А. Адаптацію до різних видів трудової діяльності. 

Б. Використання трудового потенціалу в трудовій діяльності. 

В. Отримання освіти.  

Г. Правильні відповіді А та В.  

3. До складу природно-ресурсного потенціалу не входять:  

А. Земельні ресурси. 

Б. Інформаційні ресурси. 

В. Рекреаційні ресурси.  

Г. Трудові ресурси.  

4. Високою забезпеченістю паливно-енергетичними ресурсами 

характеризується:  

А. Донецька, Луганська області. 

Б. Миколаївська, Херсонська області. 

В. Житомирська, Волинська області. 

Г. Харківська, Київська області. 

5. Мінеральні ресурси характеризуються: 

А. Інтегральним показником якості життя населення. 

Б. Обсягом виробленої сільськогосподарської продукції на 1 га ріллі.  

В. Кількістю санаторіїв і пансіонатів. 

Г. Немає правильної відповіді. 



6. «Результативний» підхід до оцінки трудового потенціалу ґрунтується 

на:  

А. Сукупності витрат, пов’язаних з формуванням трудового потенціалу в 

конкретних соціально-економічних умовах. 

Б. Аналізі доходів на душу населення. 

В. Оцінці вартості створюваного продукту. 

Г. Оцінці результативності трудової діяльності. 

7. Природні умови – це сили природи, які: 

А. Беруть активну участь у виробничій і невиробничій діяльності людей. 

Б. Не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності 

людей.  

В. Взагалі не мають впливу на виробничу і невиробничу діяльність людей. 

Г. Беруть участь у виробничій і невиробничій діяльності людей, але не мають 

впливу на неї. 

8. Для оцінки родовищ, що вже експлуатуються або намічених до 

розробки, коли визначена проектна продуктивність гірничодобувного 

комплексу, використовують: 

А. Рентний спосіб. 

Б. Витратний спосіб. 

В. Спосіб оцінки за валовим продуктом. 

Г. Використовують комплексну оцінку. 

9. Найпоширеніший спосіб оцінки земельних ресурсів – це:  

А. Результативний. 

Б. Ринковий. 

В. Витратний. 

Г. Рентний. 

10. Найвищий рівень зайнятості в Україні спостерігається в наступній 

галузі промисловості: 

А. Металургія. 

Б. Харчова промисловість. 



В. Легка промисловість. 

Г. Деревообробна промисловість. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 

Тема: Мале підприємництво та важелі його державного регулювання. 

Мета заняття: визначення інституційних основ національної економіки, 

формування уявлення, що домогосподарства відносяться до базових 

елементів інституційної економіки 

План проведення заняття: 

1. Мале підприємництво і середній клас. 

2. Місія і функції малого підприємництва. 

3. Дослідження статистичних даних відносно структури організаційних 

форм підприємництва. 

Ключові поняття: інститути, теорії інституціоналізму, базові інститути, 

елементи інституційної економіки  

Література: [1], стор. 241-269; [5], стор. 114-142. 

Питання для дискусії та завдання. 

1. Хто з представників інституціоналізму започаткував теорію 

постіндустріального суспільства?  

2. Які інститути називають базовими і чому?  

3. Які права утворюють так звану тріаду власницьких правомочень?  

4. Які недоліки має приватна власність?  

5. Що таке приватизація державного майна?  

6. Які функції виконує конкуренція?  

7. Якими основними негативними наслідками характеризується 

діяльність монопольних утворень? 

8. Які способи приватизації існують в Україні? 

9. Що являє собою конкурентна политика, і чим вона відрізняється від 

антимонопольної? 

10. Які регіони України є найбільш привабливими для розвитку малих 

підприємств і чому? 



Завдання 1. 

На основі показників валової доданої вартості розрахуйте індекс зміни 

секторної структури національної економіки, якщо індекс цін складає 107%. 

(млрд грн) 

Сектори національної економіки 
2005 2006 

Випуск (в 
основних цінах) 

Проміжне 
споживання 

Випуск (в 
основних цінах) 

Проміжне 
споживання 

Нефінансові корпорації 347870 226473 383621 241835 

Фінансові корпорації 6756 2935 7841 3368 

Сектор загального державного управління 34364 12605 41263 14853 

Домашні господарства 57053 26152 61236 28621 

Некомерційні організації, що обслуговують 
домашні господарства 5319 2134 5732 2284 

Оплата послуг фінансових посередників — 2807 — 3465 

Вся економіка 451362 273106 499693 294426 

Тестові завдання для перевірки знань: 

1. Кого з перерахованих економістів можна віднести до 

основоположників інституціонального напряму економічної теорії?  

А. А. Сміт. 

Б. Т. Веблен. 

В. Дж. Гелбрейт.  

Г. Р. Коуз. 

2. Що можна віднести до методологічних особливостей 

інституціоналізму?  

А. Економічний лібералізм. 

Б. Міждисциплінарний підхід. 

В. Соціальна справедливість. 

Г. Правильної відповіді немає. 

3. Сукупність відносин між суб’єктами господарювання з приводу 



привласнення засобів виробництва та його результатів – це: 

А. Експропріація.  

Б. Власність. 

В. Приватизація. 

 Г. Націоналізація. 

4. Структура ринку, що характеризується наявністю великої кількості 

незалежних виробників однакової продукції, які не можуть впливати на 

загальний рівень цін та обсяг реалізації галузі, має назву: 

А. Досконала конкуренція. 

Б. Монополістична конкуренція.  

В. Олігополія. 

Г. Абсолютна монополія. 

5. Який вид контракту використовується у випадках, коли мають місце 

випадкові відносини між агентами, низький рівень невизначеності, а 

ресурс не є специфічним? 

А. Класичний. 

Б. Неокласичний.  

В. Реляційний. 

Г. Відносницький. 

6. Хто з економістів першим розмежував поняття «бізнесмен» і 

«підприємець»?  

А. Р. Кантільйон. 

Б. Ж.-Б. Сей. 

В. Й. Шумпетер. 

Г. К. Маркс. 

7. Яку назву має товариство, якщо тільки частина його учасників несе 

повну відповідальність? 

А. Повне. 

Б. З обмеженою відповідальністю.  

В. Командитне. 



Г. Акціонерне. 

8. Протягом якого періоду масово використовувалась сертифікатна 

приватизація в Україні? 

А. 1988-1992 роки (перший етап приватизації). 

Б. 1993-1994 роки (другий етап приватизації). 

В. 1995-1999 роки (третій етап приватизації). 

Г. Починаючи з 2000 року (четвертий етап приватизації). 

9. В якому документі вперше в Україні було визначено поняття 

договору?  

А. Конституція України. 

Б. Цивільний кодекс України. 

В. Господарський кодекс України. 

Г. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції». 

10. Який закон України містить основні поняття конкурентного 

законодавства?  

А. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції 

в підприємницькій діяльності (1992).  

Б. Про Антимонопольний комітет України (1993).  

В. Про захист від недобросовісної конкуренції (1996).  

Г. Про захист економічної конкуренції (2001). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 

Тема: Пропорції господарського комплексу України. Соціальна 

інфраструктура як складова господарського комплексу. 

Мета заняття: ознайомитись з господарським комплексом України, 

визначіті основні елементи інфраструктури національної економіки, 

охарактеризувати соціальну інфраструктуру. 

План проведення заняття: 

1. Складові соціальної інфраструктури. 

2. Пропорції соціальної інфраструктури в Україні. 

3. МКР 1. 



Ключові поняття: господарський механізм, інраструктура, елементи 

інфраструктури (виробнича, ринкова, соціальна). 

Література: [1], стор. 6-53; [2], стор. 78-102. 

Питання для дискусії та завдання. 

1. Дайте визначення поняттю «інфраструктура ринку». 

2. Назвіть та охарактеризуйте основні елементи інфраструктури ринку. 

3. Визначте основні функції інфраструктури ринку. 

4. Визначте посередників біржової торгівлі та охарактеризуйте їх діяльність. 

5. Що являє собою товарна біржа та які її основні функції? 

6. Яку роль відіграє фондова біржа, як елемент інфраструктури?  

7. Покажіть значення ринкової інфраструктури в реальній трансформації 

економіки України. 

8. Визначте специфіку функціонування соціальної інфратсруктури? 

9. Який із елементів соціально-побутова чи соціально-духовна 

інфраструктури краще розвинені в Україні? 

Завдання 1. 

Обчисліть реальну заробітну плату робітників і службовців в прогнозному 

році та її зростання в порівнянні з базисним роком. 

Вихідні дані: 

1. Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців зросте на 14,5 % 

в порівнянні з базисним роком, коли вона становила 168,5 грн. 

2. З урахуванням діючих ставок прибуткового податку і податку на 

холостяків, самотніх і малосімейних громадян, утримання становитимуть 9,3 

% нарахованої заробітної плати. 

Середній індекс цін на товари та тарифів на послуги, які надані робітникам і 

службовцям, обчислений в розмірі 99,5 % по відношенню до базисного року. 

4. Реальна заробітна плата робітників і службовців в базисному році 

попередньо очікується в розмірі 151,9 грн. 

Завдання 2. 

 Визначте індекс реальних доходів на душу населення.  



Вихідні дані:  

1. Витрати населення на купівлю товарів, оплату послуг та обов’язкові 

платежі в поточному році склали 8683,3 млрд. грн.  

2. В прогнозному році витрати зростуть у 3,5 рази.  

3. Індекс цін на товари і послуги до попереднього року складе 418%. 

4. Чисельність населення країни у поточному році 48,8 млн. чол.  

5. В прогнозному році населення збільшиться на 1%.  

Завдання 3. 

Необхідно розрахувати реальну заробітну плату робітників і службовців у 

наступному році і її зміну з теперішнім роком. 

Вихідні дані: 

1. Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців в поточному році 

становить 185,5 грн., в майбутньому році зросте в 2,5 рази. 

2. В поточному році внески і платежі у відношенні до зарплати складають 9,8 

%, в майбутньому періоді залишаться без змін. 

3. Індекс цін на товари і послуги в майбутньому році в порівнянні з поточним 

роком складе 312 %. 

4. Реальна заробітна плата робітників і службовців в поточному році складе – 

162,5 грн. 

Тестові завдання для перевірки знань: 

1. До державних ресурсів регулювання соціальної економіки не 
належать: 

      А. Державні фінанси; 

      Б. Законодавчий механізм; 

      В. Можливість збирання і обробки інформації; 

      Г. Інфляція і дефляція. 

2. Економіка „соціального узгодження” вперше була реалізована: 

      А. У європейських країнах; 

      Б. В скандинавських країнах; 

      В. В Австралії; 



      Г. В США. 

3. 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. 

4. 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. Критеріями зниження рівня бідності виступають: 

      А. Зниження рівня безробіття; 

      Б. Зростання реальних доходів громадян; 

      В. Збільшення обсягу видатків з бюджету на охорону здоров’я; 

      Г. а) і б); 

      Д. б) і в). 

6. Законодавчі регламентування умов праці не включають: 

      А. Час праці і відпочинку; 

      Б. Вимоги до кваліфікації; 

      В. програми підтримки зайнятості молоді; 

      Г. Техніку безпеки; 

      Д. Відносини між профспілками і спілками підприємців.       

7. Статус безробітного визначається у: 

      А. Законі України про зайнятість населення; 



      Б. Державній програмі зайнятості; 

      В. Указі Президента України „Про основні напрями соціальної політики 
на період до 2004 року”; 

      Г. Законі України „Про підприємства”; 

      Д. Законі України „Про власність”. 

8. Головні функції з регулювання ринку праці в Україні виконує: 

     А. Верховна Рада України; 

  Б. Президент України; 

  В. Органи місцевого самоврядування; 

  Г. Міністерство праці та соціальної політики; 

  Д. Міністерство науки та освіти. 

9.Визначення мінімальної заробітної плати є складовою: 

      А. Державного регулювання оплати праці; 

      Б. Договірного регулювання оплати праці; 

      В. Регулювання фонду споживання ; 

      Г. Оподаткування доходів працівників; 

      Д. Фіскального регулювання. 

10. Мінімальна заробітна плата не залежить від: 

      А.  Рівня економічного розвитку ; 

      Б. Продуктивності праці; 

      В. Середньої заробітної плати; 

      Г. Мінімального споживчого бюджету; 

      Д. Прибутку. 

11. Розмір заробітної плати працівників, визначений за деякий період 
часу, є: 

      А. Мінімальною заробітною платою; 

      Б. Середньою заробітною платою;  

      В. Максимальною заробітною платою; 

      Г. Погодинною заробітною платою. 



12. Який із заходів не належить до державного регулювання доходів та 
споживання: 

      А. Визначення мінімального споживчого бюджету; 

      Б. Визначення прожиткового мінімуму; 

      В. Визначення мінімальної заробітної плати; 

      Г. Створення пенсійних фондів; 

      Д. Створення інвестиційних фондів.      

 13. Система індексації у зв’язку з інфляцією не включає: 

      А. Індексацію зарплати; 

      Б. Індексацію доходів; 

      В. Індексацію боргів; 

      Г. Індексацію збережень; 

      Д. Індексацію пенсій. 

14. Межу бідності визначає: 

      А. Раціональний споживчий бюджет; 

      Б. Мінімальний споживчий бюджет; 

      В. Мінімальна заробітна плата; 

      Г. Середня заробітна плата; 

      Д. Середній рівень пенсій. 

15. Мінімальний споживчий бюджет окремо не визначається для такої  

категорії населення: 

      А. Діти; 

      Б. Дорослі; 

      В. Особи пенсійного  віку; 

      Г. Населення; 

      Д. Особи  розумової праці. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 

Тема: Бюджетна система України. 



Мета заняття: ознайомлення з основними функціями державного 

управління, виділення напрямів впровадження державного управління, 

засвоєння основ структури бюджету України як ознаки державності. 

План проведення заняття: 

1. Структура бюджетної системи України. 

2. Сутність бюджетного процесу в Україні. 

3. Місцеві бюджети і бюджети місцевого самоврядування. 

Ключові поняття: державність, державне управління, функції державного 

управління, державне регулювання економіки (бюджетне, податкове, 

грошово-кредитне). 

Література: [1], стор. 208-269 ; [10], стор. 107-168. 

Питання для дискусії та завдання: 

1. Еволюція національних фінансових систем.  

2. Призначення, роль і структура державних фінансів.  

3. Бюджетна система України як центральна ланка системи державних 

 фінансів.  

4. Державний бюджет України: структура доходів і видатків.  

5. Місцеві бюджети: особливості формування в Україні.  

6. Податкова система України: основні елементи та їх характеристика.  

7. Система державних внутрішніх і зовнішніх запозичень: особливості в 

Україні.  

8. Система державних цільових фондів: склад, джерела та призначення.  

9. Розвиток державного соціального страхування.  

10. Основні риси та відмінності між однорівневою та дворівневою 

банківськими системами.  

11. Інструменти регулювання центральним банком діяльності комерційних 

банків.  

12. Види комерційних банків, які функціонують в Україні, та їх 

характеристика.  

13. Роль і місце парабанківської системи у кредитній системі країни.  



14. Принципи та особливості діяльності небанківських фінансово-кредитних 

установ.  

15. Сутність та відмінності функціонування кредитних спілок і кредитних 

товариств.  

16. Необхідність, принципи та ефективність роботи страхових компаній.  

17. Необхідність, принципи та ефективність роботи недержавних пенсійних 

фондів.  

Тестові завдання для перевірки знань: 

1. До “набутих” недоліків ринку відноситься: 

а) недовиробництво суспільних благ і послуг; 

б) втрата здатності швидко  реагувати на циклічні зміни економічної 

активності внаслідок монополізації; 

в) соціально несправедливий розподіл доходів; 

г) негативні зовнішні ефекти функціонування ринку. 

2. До “природних” недоліків ринку відноситься: 

а) соціально несправедливий розподіл доходів; 

б) інертність щодо реструктуризації економіки; 

в) тенденція монополізації економіки; 

г) усі відповіді вірні. 

3. Назвіть чинники, що зумовлюють необхідність державного 

регулювання економіки: 

а) циклічність економічного розвитку та її прояви (інфляція та безробіття); 

б) соціально несправедливий розподіл доходів; 

в) недовиробництво приватним сектором суспільних благ та послуг; 

г) всі відповіді вірні. 

4. До суб’єктів державного регулювання економіки не відносяться: 

а) політичні партії; 

б) громадські асоціації; 

в) законодавчі органи; 

г) приватні підприємства. 



5. Об’єкти державного регулювання економіки – це: 

а) носії, виразники та виконавці господарських інтересів; 

б) всі соціально-економічні процеси, що відбуваються в національній 

економіці в цілому; 

в) сукупність різноманітних важелів, інструментів, за допомогою яких 

держава реалізує економічну політику; 

г)  немає вірної відповіді. 

6. Ефективність діяльності держави характеризується: 

а) високим рівнем зайнятості; 

б) контрольованими помірними темпами інфляції; 

в) зростанням ВВП; 

г) всі відповіді вірні; 

д) а) та  в). 

7. Кількісним показником ефективності використання інструментів 

державного регулювання є: 

а) ставка податку на прибуток підприємств; 

б) мультиплікатор; 

в) рівень мінімальної заробітної плати; 

г) темп зростання ВВП у поточному році. 

8.   Між якими теоріями державного регулювання економіки є 

непрямий зв’язок: 

а) неокласичний синтез та соціально-інституційний напрямок; 

б) класична політекономія та неокласична теорія; 

в) меркантелізм та фізіократи; 

г) класична теорія та меркантелізм. 

9. Прибічники якої з теорій державного регулювання економіки 

віддавали перевагу грошово-кредитним важелям регулювання 

економіки: 

а) кейнсіанство; 

б) монетаризм; 



в) класична теорія саморегулювання; 

г) неокласичний синтез; 

д) економіка пропозиції; 

є) марксизм. 

10. Прибічники якої з теорій державного регулювання економіки 

розробляли засади функціонування адміністративно-командної 

економіки: 

а) марксизм; 

б) фізіократи; 

в) меркантелізм; 

г) соціально-інституційний напрямок. 

11. Протекціонізм – це 

а) економічна політика держави щодо захисту внутрішнього ринку від 

надходження товарів іноземного виробника; 

б) економічна політика держави щодо лібералізації зовнішньої торгівлі; 

в) політика невтручання держави у діяльність ринку; 

г) немає вірної відповіді. 

12.  До функцій держави не відноситься: 

а) розробка політики соціально-економічного розвитку країни; 

б) формування правових засад функціонування економіки; 

в) сприяння розвитку монополій; 

г) перерозподіл доходів та ресурсів. 

13.  Держава  безпосередньо регулює діяльність: 

а) підприємств з недержавною формою власності; 

в) державних підприємств; 

г) підприємств усіх форм власності; 

д) підприємств змішаної форми власності. 

14.   Механізми державного регулювання економіки – це: 

а) засоби впливу держави на соціально-економічну систему з метою 

створення або забезпечення нормальних умов її функціонування; 



б) конкретний прояв економічної діяльності держави, організація й 

упорядкування економічних процесів; 

в) сукупність різноманітних важелів, інструментів, за допомогою яких 

держава реалізує економічну політику. 

15.   Економічні методи державного регулювання економіки – це: 

а)  методи, орієнтовані на захист національної економічної безпеки; 

б) комплекс науково обґрунтованих важелів та прийомів, що впливають на 

економічні процеси і спонукають суб’єктів господарювання до економічної 

активності; 

в) методи, орієнтовані на стримування економічної активності суб’єктів 

господарювання; 

г) всі відповіді вірні. 

16.   У залежності від сфери впливу методи державного регулювання 

економіки бувають: 

а) загальні, селективні; 

б) прямі, непрямі; 

в) формальні, неформальні; 

г) правові, адміністративні, економічні. 

17.   Неформальні методи регулювання економіки націлені на: 

а) формування громадської думки, суспільної свідомості; 

б) забезпечення фінансової або монетарної безвідплатної допомоги суб’єктам 

господарювання; 

в) захист вітчизняного товаровиробника; 

г) підтримку неінфляційного  економічного зростання. 

18. Грошово-кредитна політика – це інструмент: 

а) економічних методів регулювання економіки; 

б) інституційних методів регулювання економіки; 

в) соціально- психологічних методів регулювання економіки; 

г) адміністративних методів регулювання економіки. 

19.  В  ринковій економіці державне регулювання спрямоване на: 



а) нейтралізацію та пом’якшення ринкових недоліків; 

б) створення державної власності та державних підприємств; 

в) розвиток державного замовлення; 

г) всі відповіді вірні. 

20.  Кінцевою метою реформування економіки України є розбудова: 

а) змішаної перехідної економіки; 

б) ринкової економіки; 

в) соціально орієнтованої змішаної ринкової економіки; 

г) командно-адміністративної економіки. 

21. До органів виконавчої влади в Україні належить: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) місцеві державні адміністрації; 

в) міністерства; 

г) державні комітети; 

д) Верховна рада України. 

 

22. В Україні впроваджена система державних органів: 

а) централізовано-сегментна; 

б) моноцефальна; 

в) теократична; 

г) мережева; 

д) монотеократична. 

23. Затвердження Державного бюджету України є функцією: 

а) Верховної Ради України; 

б) Президента України; 

в) Кабінету Міністрів України; 

г) Національного банку України; 

д) Академії наук України. 

24. Підготовка та виконання обласних і районних бюджетів є функцією: 

а) органів місцевого самоврядування;  



б) місцевих державних адміністрацій; 

в) міністерств; 

г) відомств; 

д) комітетів. 

25.  Яка форма лізингу передбачає виплату орендної плати у вигляді 

товару׃ 

а) зворотний лізинг; 

б) селенг; 

в) оперативний лізинг; 

г) фінансовий лізинг; 

д) компенсаційний лізинг; 

є) овердрафт. 

26. Визначити  методи фінансування малого і середнього бізнесу׃ 

а) кліринг; 

б) факторинг; 

в) селенг; 

г) планування; 

д) квотування ; 

є) лізинг. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 

Тема: Фіскальна політика держави, фінансово-кредитне державне 

регулювання. 

Мета заняття: визначення основ фіскальної політики, що 

використовується при структуруванні національної економіки. 

План проведення заняття: 

1. Фіскальна політика держави в системі інструментів державного 

регулювання економіки. 

2. Проблеми реформування системи оподаткування в Україні. 

Ключові поняття: інструменти державного регулювання, фіскальна 

політика, податки, реформування системи оподаткування. 



Література: [1], стор. 208-269 ; [10], стор. 107-168. 

Питання для дискусії та завдання: 

1. Сучасні тенденції у податковій політиці.  

2. Національний банк як суб’єкт державного регулювання економіки, його 

завдання та функції.  

3. Сучасна грошово-кредитна політика: Україна і світ.  

4. Яке співвідношення між бюджетною та грошово-кредитною політикою ви 

вважаєте за доцільне?  

5. Де взяти гроші, не застосовуючи друкарський верстат?  

Завдання 1. 

Для оцінки доцільності використання податкових пільг у базовому та 

звітному роках, використовуючи дані таблиць, розрахуйте: 

1. Частку податкових пільг по основних податках в їх загальному обсязі. 

2. Загальні втрати економіки від надання податкових пільг в базовому та 

звітному роках. 

3. Зробіть обґрунтовані висновки. 

Податкові пільги по основних податках 

Показник Базовий рік Звітний рік 

млрд.грн % млрд.грн % 

Пільги по податку на 
прибуток підприємств 

5,457 

 

 3,76  

Пільги по оплаті за 

землю 

1,028 

 

 9,27  

Пільги по ПДВ 41,811  32,474  

Пільги по акцизному 

збору 

2,589  2,011  

Разом 51,167 100 39,188 100 

Загальні витрати від надання податкових пільг 

Показники Базовий рік  
Звітний рік 



Сукупний обсяг податкових пільг, млрд.грн. 51,1  
39,188 

Доходи зведеного бюджету, млрд.грн. 54,0 
 
43,5 

 
Номінальний ВВП, млрд.грн. 201,9 157,6 

Пільги як % доходів зведеного бюджету   
Пільги як % ВВП    

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8 

Тема: Політика міжрегіонального вирівнювання як елемент економічної 

безпеки 

Мета заняття: виділення структурних елементів національної економіки, 

ознайомлення з методиками аналізу структурних балансів. 

План проведення заняття: 

1. Фіскальні дисбаланси, проблема виникнення. 

2. Державна і територіальна складова політики міжрегіонального 

вирівнювання. 

Ключові поняття: структура національної економіки, організаційна 

структура, види економічної діяльності, регіональна структура, баланс 

розвитку, міжгалузева модель, продуктивні сили, зовнішні структурні 

пропорції. 

Література: [1], стор. 175-208; [2], стор. 138-220. 

Питання для дискусії та завдання: 

1. Загальноекономічні та міжгалузеві пропорції. Теорія трьох секторів.  

2. Принципи аналізу економічних структур простих економічних одиниць.  

3. Принципи аналізу економічних структур комплексних економічних 

 одиниць.  

4. Організаційна структура економіки та її основні пропорції: секторна 

структура, структура бізнесу, структура організаційно-правових  форм 

господарювання.  



5. Основні макроекономічні пропорції. Їх призначення та використання.  

6. Баланси і балансові розрахунки в національні економіці.  

7. Баланс міжгалузевих зв’язків  “витрати-випуск” В. Леонтьєва.  

8. Економіко-математична модель балансу. Міжгалузевий баланс у СНР.  

9. Прикладні аспекти міжгалузевої моделі. Значення методу “витрати- 

випуск” для розрахунку прогнозів економічного розвитку.  

10. Балансові розрахунки в національної економіки.  

11. Показники відтворювальної структури економіки та вплив змін у 

 відтворювальних пропорціях на економічне зростання.  

12. Класифікація видів економічної діяльності та їх структура.  

13. Проблеми індивідуального відтворення.  

14. Індивідуальне відтворення та рух інвестиційних ресурсів.  

15. Регіональна структура національної економіки.  

16. Сутність, види регіональної структури економіки та її показники.  

17. Макроекономічний, міжгалузевий, регіональний і місцевий рівні 

 формування та функціонування національної економіки.  

18. Регіональна стратифікація ринкового простору, критерії стратифікації.  

19. Назвіть основні передумови, що сприяють територіальному поділу  праці 

як в межах національної економіки, так і в міжнародному масштабі.  

20. Які основні принципи розміщення виробничих сил у країні?  

21. У чому відмінність територіально-виробничого комплексу від виробничо-

територіального?  

22. Які критерії можна використовувати для визначення рейтингу 

економічного стану регіонів та оцінки перспектив їх економічного розвитку?  

23. Основні структурні пропорції у зовнішній торгівлі України.  

24. Товарна структура експорту та імпорту в Україні.  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9 

Тема: Проведення заліку 

Мета заняття:візначення рівня засвоєння теоретичних та практичних 

знань з дисципліни “Національна економіка”. 



Перелік питань для підготовки до заліку: 

1. Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Національна економіка». 

2. Основні макроекономічні показники національної економіки. 

3. Умови виникнення та головні засади національної економіки. 

4. Теорії та моделі економічного розвитку. 

5..Етапи економічного зростання (формаційний, технократичний, 

цивілізаційний). 

6. Оцінка базисних інститутів національної економіки. 

7. Основні засади теорії суспільного добробуту та соціально-ринкової 

економіки. 

8. Формування та розвиток теорії постіндустріального суспільства. 

9. Економічний потенціал національної економіки. 

10. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України. 

11. Характеристика людського потенціалу України. 

12. Характеристика фінансово-економічного потенціалу України. 

13. Характеристика науково-технічного потенціалу України. 

14. Сутність та види структурних пропорцій в економіці. 

15. Структура інституціональних секторів національної економіки. 

16. Зміст ринкових трансформацій в Україні. 

17. Сутність та види регіональної структури економіки. 

18..Тенденції у структурній динаміці видів економічної діяльності за 

показниками зайнятості, вартості основних засобів, валової доданої вартості. 

19. Пріоритетні сфери розвитку промислового комплексу національної 

економіки. 

20. Аналіз інституціональних чинників розвитку національної економіки. 

21. Аналіз конкурентних переваг національної економіки та комплексна 

оцінка конкурентоспроможності національної економіки. 

22. Сутність інноваційно-конкурентоспроможної економіки. 

23. Демократія, економічна свобода та економічний порядок як необхідні 

умови всебічного розвитку людини. 



24. Економічні функції держави. 

25. Економічна, соціальна та екологічна безпека національної економіки. 

26. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності України. 

27. Державне регулювання економіки. 

28. Об’єкти і суб’єкти державного управління економіки. 

29. Методи державного регулювання економіки. 

30. Формування стратегії соціально-економічного розвитку країни. 

31. Економічний механізм соціального захисту населення. 

32. Програмування та прогнозування розвитку національної економіки. 

33. Класифікація методів прогнозування. 

34. Зміст Державного прогнозу економічного і соціального розвитку України. 

35. Сутність програмно-цільового методу планування. 

36. Державна програма економічного і соціального розвитку України як 

форма макроекономічного планування. 

37. Основні показники стану та розвитку регіонів України. 

38. Сутність, принципи та мета стратегічного управління регіональним 

розвитком. 

39. Глобалізація та її наслідки для національної економіки. 

40. Вектори міжнародної інтеграційної політики України. 

5.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ 
РОБОТИ 

 

Тема роботи: Дослідження показників національної економіки методом 
індексного аналізу та порівняльного аналізу. 

Мета роботи: дослідити показники національної економіки за допомогою 
розрахунку ланцюгових та базових індексів. 

Вихідні дані:  

 

№ 
вар. 

Показник 
національної 

економіки України 

Період дослідження Базовий 
рік 

Країна, яка  
порівнюється 



1 ВВП Попередні  5 років (не 
враховуючи поточний) 

2002 Російська 
Федерація 

2 Виробництво 
основних видів 
промислової 
продукції 

Попередні  7 років (не 
враховуючи поточний) 

2002 Республіка 
Бєларусь 

3 Виробництво 
електроенергії 

Попередні  10 років 
(не враховуючи 
поточний) 

1995 Російська 
Федерація 

4 Виробництво 
основних видів 
тваринництва 

(м’ясна продукція) 

Попередні  9 років (не 
враховуючи поточний) 

1991 Республіка 
Казахстан 

5 Виробництво 
основних видів 
тваринництва 

(молочна продукція) 

Попередні  9 років (не 
враховуючи поточний) 

1991 Республіка 
Казахстан 

6 Виробництво 
основних видів 
рослинництва 

(зернові і 
зернобобові 
культури) 

Попередні  9 років (не 
враховуючи поточний) 

1991 Республіка 
Казахстан 

7 Вилов риби та 
добування інших 
водних живих 
ресурсів  

Попередні  10 років 
(не враховуючи 
поточний) 

1996 Російська 
Федерація 

8 Капітальні інвестиції Попередні  5 років (не 
враховуючи поточний) 

2003 Республіка 
Бєларусь 

9 Основні показники 
будівництва  (обсяг 
реалізованої 

будівельної продукції) 

Попередні  5 років (не 
враховуючи поточний) 

2000 Російська 
Федерація 

10 Основні показники 
будівництва 

(середньомісячна 
номінальна заробітна 
плата найманих 
працівників) 

Попередні  5 років (не 
враховуючи поточний) 

2000 Республіка 
Бєларусь 

11 Наукова та науково-
технічна діяльність 

(витрати на 
виконання науково-

Попередні  5 років (не 
враховуючи поточний) 

2003 Російська 
Федерація 



технічних робіт) 

12 Пасажирські 
перевезення всіма 
видами транспорту 

Попередні  8 років (не 
враховуючи поточний) 

2001 Республіка 
Бєларусь 

13 Засоби телефонного 
зв’язку (телефонні 
апарати основні, 
міська і сільська 
мережа разом) 

Попередні  4 роки (не 
враховуючи поточний) 

2005 Російська 
Федерація 

14 Основні показники 
розвитку малих 
підприємств 

(кількість зайнятих 
працівників) 

Попередні  8 років (не 
враховуючи поточний) 

2000 Республіка 
Бєларусь 

15 Торгівля (обсяг 
роздрібного 
товарообороту 
підприємств) 

Попередні 10 років (не 
враховуючи поточний) 

1996 Російська 
Федерація 

16 Основні показники 
ринку праці 

(економічно активне 
населення) 

Попередні  9 років (не 
враховуючи поточний) 

2000 Республіка 
Бєларусь 

17 Основні показники 
ринку праці (зайняте 

населення 
працездатного віку) 

Попередні  9 років (не 
враховуючи поточний) 

2000 Російська 
Федерація 

18 Основні показника 
ринку праці 
(безробітне 
населення) 

Попередні  9 років (не 
враховуючи поточний) 

2000 Республіка 
Бєларусь 

19 Чисельність 
населення 

Попередні  9 років (не 
враховуючи поточний) 

2001 Російська 
Федерація 

20 Середній розмір 
місячної пенсії за 

віком 

Попередні  10 років 
(не враховуючи 
поточний) 

1996 Республіка 
Бєларусь 

21 Середньомісячна 
заробітна плата 

Попередні  10 років 
(не враховуючи 
поточний) 

1996 Російська 
Федерація 

22 Кількість студентів у 
вищих навчальних 
закладах ІІІ-IVрівнів 

акредитації 

Попередні  15 років 
(не враховуючи 
поточний) 

1990 Республіка 
Бєларусь 



23 Туристичні потоки 
(кількість громадян 

України, які 
виїжджали за 
кордон) 

Попередні  9 років (не 
враховуючи поточний) 

2000 Російська 
Федерація 

24 Туристичні потоки 
(кількість іноземних 
громадян, які 

відвідали Україну) 

Попередні  9 років (не 
враховуючи поточний) 

2000 Республіка 
Бєларусь 

25 Динаміка основних 
показників 
використання 

заповідних територій 
(площа заповідників, 

заказників, 
національних парків) 

Попередні 15 років (не 
враховуючи поточний) 

1990 Російська 
Федерація 

Зміст індивідуальної роботи 

1. Відповідно до номеру варіанту сформувати таблицю  з вихідними 

даними, необхідними для подальших розрахунків. Інформація для виконання 

цього завдання береться з офіційного сайту Державного комітету статистики 

України (www.ukrstat.gov.ua) 
Таблиця . 

Рік 
дослідження, t 

Базовий 
рік 

1-й рік 
спостереження 

… … … … Останній рік 
спостереження 

Значення 
показника 
(номінальне), 
Unom 

       

Базовий 
індекс IUb 

1       

Ланцюговий 
індекс IUl 

       

 

2. На одній координатній площині побудувати графіки  Unom = f(t), IUb= 

f(t), IUl=f(t), де Unom – номінальне значення показника, IUb – значення 

базисного індексу, IUl – значення ланцюгового індексу.. 

3. Відповідно до номеру варіанту сформувати таблицю з вихідними 

даними, що відповідають стану відповідного показника економіки в країні, 



що береться для порівняння (для Російської федерації www.gks.ru ; 

Республіки Бєларусь  www.belstat.gov.by): Республіки Казахстан www.oblstat-

atyray.kz.  

4.  На одній координатній площині  побудувати графіки  Unom1 = f(t), 

IUb1= f(t), IUl1=f(t). за даними зібраними і розрахованими в п.3. 

5. На одній координатній площині побудувати графіки IUb= f(t) і IUb1= 

f(t); на одній координатній площині побудувати графіки IUl=f(t) і IUl1=f(t). 

Попарно порівняти ці графіки, зробити висновки. 

 

Рекомендації до виконання індивідуальної роботи  

Робота виконується із застосуванням додатку EXCEL до програмного 

забезпечення  MC OFFICE. 

6. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Реферат – стисле розкриття у письмовій формі певного питання, яке 

здійснюється на основі узагальнення відповідних матеріалів. Реферат або 

контрольні роботи виконуються по одній із тем за тематикою, яка подається.  

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Особливості соціальної політики щодо окремих верств населення.  

2. Доходи населення та їх соціально-політичні виміри.  

3. Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій доходів 

населення.  

4. Соціальна сфера та джерела фінансування її розвитку.  

5. Проблеми екології в умовах стратегії сталого розвитку.  

6. Сучасна концепція охорони природного середовища.  

7. Система управління природокористування.  

8. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності 

України.  

9. Основні засади неоінституціональної та нової інституціональної 

економіки.  

10. Правила та інститути: сутність і значення для економіки.  



11. Види організацій та їх роль в економічному розвитку суспільства.  

12. РольімісцелізинговихкомпанійврозвиткугалузейекономікиУкраїни.  

13. Вади і переваги діяльності небанківських фінансово-кредитних та 

банківських  установ.  

14. Основні засади використання кредитних спілок як об’єкта розміщення 

вільних  коштів громадян.  

15. ПерспективирозвиткустраховогобізнесувУкраїні.  

16. ФункціїтапринципиорганізаціїбанківськоїсистемивУкраїні.  

17. Концепція постіндустріального суспільства і економічний розвиток 

України.  

18. Економічнийрозвитокнаосновіінституціональнихзмін.  

19. Поєднання процесів індустріального та постіндустріального розвитку: 

теорія та практика в Україні.  

20. Теоріїпостіндустріальногосуспільства.  

21. Можливості використання інструментарію виробничої функції під час 

 прогнозування темпів економічного розвитку України.  

22. Функції Національного банку України та інструменти їх реалізації.  

23. Результати та перспективи приватизації державної власностів Україні.  

24. Проблеми ефективності бюджетних витрат.  

25. Управління державним боргом в Україні.  

26. Світовий досвід державної підтримки підприємництва.  

27. Світовий досвід соціально-економічного прогнозування.  

28. Характеристика Державного прогнозу економічного і соціального 

розвитку України.  

29. Критерії точності і надійності соціально-економічнихпрогнозів.  

30. Програмування національної економіки в країнах 

ЄвропейськогоСоюзу.  

31. Обґрунтування державних цільових програм економічними ресурсами.  

32. Організаційно-економічний механіз реалізації державних 

цільовихпрограм.  



33. Стан та характеристика потенціалу національної економіки України.  

34. Сучасний стан основних галузей національної економіки України (на 

 прикладі конкретної галузі).  

35. Національне багатство України та методи його оцінки.  

36. Природно-ресурсний потенціал України та шляхи підвищення 

ефективності його використання.  

37. Виробничий та науково-технічний потенціал України та перспективи 

його  розвитку.  

38. Ефективність національної економіки та показники її вимірювання.  

39. Еволюція концепцій приватизації державного майна за роки 

незалежності України та її соціальні наслідки.  

40. Тенденції у структурній динаміці видів економічної діяльності та їх 

вплив на розвиток національної економіки.  

6.1 Вимоги до написання рефератів (контрольних робіт) 

Метою виконання реферату (контрольної роботи) є набуття 

навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, 

газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен 

коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити 

своє бачення проблеми. 

Вимоги до оформлення: робота оформлюється як реферативна 

домашня контрольна робота. Обсяг – 15 – 25 сторінок друкованого тексту.  

Робота складається зі вступу, 3-4 пунктів плану, що є основною частиною 

роботи, висновків, списку використаних джерел та додатків. Усіх схеми та 

рисунку, обсяг яких більший за аркуш А4, мають бути винесені в додатки. 

Список літератури має складатись не менше, ніж з 10 пунктів, де мають бути 

представлені не лише підручники та посібники, а й останні дослідження з 

обраної тематики, знайдені в інтерент-джерелах та фахових наукових 

виданнях. Міжрядковий інтервал 1,5, шрифт – TN Roman. Поля – ліве, верхнє 

та нижнє - не менше 2 см., праве – 1 або 1,5 см. 



Оформлення титульної сторінки наведено у додатку А. Титульний лист 

включається до загальної нумерації, але номер сторінки не проставляється. 

За титульним аркушем розміщують зміст (план) роботи, який повинен 

містити назви всіх розділів і підрозділів роботи та номери їх початкових 

сторінок. Кожна частина ДКР повинна мати заголовок відповідно до плану 

роботи.  

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами у правому 

верхньому куті. 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і 

т.п. подається арабськими цифрами без знаку №. 

Ілюстративний матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо) нумеруються 

послідовно і розміщуються після першого згадування про нього в тексті, або 

на наступній сторінці і позначаються словом «Рисунок», «Таблиця». Їх слід 

нумерувати послідовно. Ілюстративний матеріал, розміщений на окремих 

сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Номер рисунків та 

його назву розміщують під рисунком. Нумерацію рисунків і таблиць 

наводять арабськими цифрами без знака №. 

Таблиці позначають словом «Таблиця» і нумерують послідовно в 

межах роботи. Слово «Таблиця» розміщують у правому верхньому куті 

сторінки. Назва таблиці розміщується нижче по центру сторінки. У кожній 

таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з 

маленьких, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, або з великої 

літери, якщо вони мають самостійне значення. У таблиці обов'язково мають 

бути зазначені одиниці виміру відповідно до стандартів. Числові величини 

повинні мати однакову розмірність (кількість знаків після коми). Таблицю з 

великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не 

повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл. ...». 

Графіки, діаграми, схеми тощо позначають словом «Рис.» і нумерують 

послідовно в межах роботи. Посилання на ілюстрації вказують порядковим 

номером ілюстрації, наприклад, «Рис.   2». 



Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи до нього 

розміщують під ілюстрацією. 

Формули. Формули нумеруються послідовно за текстом роботи; номер 

наводять у круглих дужках на одному рядку з формулою та розміщують у 

кінці рядка; пояснення значень символів, числових коефіцієнтів розміщують 

безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у 

формулі, кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова 

«де» без двокрапки і коми. Формули слід розміщати у тексті на окремому 

рядку, залишаючи вище і нижче не менше одного вільного рядка. 

Посилання на використані в роботі джерела (цитати, таблиці, схеми, 

рисунки тощо) наводяться одразу після їх закінчення у квадратних дужках. 

Наприклад, [5, с. 17] означає: 5 - порядковий номер джерела у списку 

літератури, с. 17 - відповідну сторінки джерела. Також допускається 

можливість оформлення виносок внизу сторінки в яких вказується прізвище 

та ініціали автора, назва джерела, видавництво, рік видання і сторінка. 

Список використаних джерел оформлюється відповідно до 

послідовності посилань у тексті. 

Слід звернути увагу на те, що у списку використаних джерел наукові 

праці записують тією мовою, якою вони видані. Стосовно запису формул, 

першоджерела необхідно вказувати у квадратних дужках. 

На додатки, які містяться у ДКР, мають бути посилання у текстовій частині 

роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині 

сторінки з великої літери симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над 

заголовком з великої літери друкується слово «Додаток» і літера, що 

позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами 

української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, І, И, О, Ч, Ь. 

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру 

«Економіки і підприємництва» не пізніше як за два тижні до початку 

залікової сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при 



написанні адреси ВНЗ обовʹ′язково вказати і прізвище, імʹ′я та по батькові 

викладача, який читає курс. 

Захист реферату (контрольної роботи) проводиться за графіком, 

затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не 

допускається до здачі заліку. 

Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але 

студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її 

російською. 
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