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Вступ 

 

Мета курсу – ознайомити студентів із закономірностями і особливостями 

функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн, 

навчити їх об’єктивному аналізу стану української економіки. Предметом 

дослідження дисципліни «Національна економіка» є сукупність ресурсних, 

економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмінні 

риси національної економіки й специфіку її функціонування. Національна 

економіка вивчає економіку певної країни, що має ознаки економічної системи та 

власні особливості і принципи розвитку, що проявляються в таких формах, як 

економічний потенціал, структура господарського комплексу та галузей 

господарства, внутрішні чинники соціально-економічного розвитку, державне 

регулювання, особливості програмування та прогнозування соціально-

економічних процесів.  

Після вивчення курсу студенти повинні бути компетентними у питаннях: 

особливостей найбільш відомих моделей національної економіки, які сприяють 

сталому розвитку (американська, європейська, японська, шведська, 

наздоганяюча); пріоритетів для досягнення економікою України 

конкурентоспроможності, відкритості та безпеки в умовах радикальних 

глобальних трансформацій; характеристики економічного потенціалу України та 

проблем удосконалення її головних соціально-економічних інститутів; основних 

методів розрахунку міжнародних рейтингів країн світу та місця України в 

рейтингах, що оприлюднюються впливовими міжнародними організаціями.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: вміти аналізувати 

методи державного регулювання національної економіки в різних країнах; 

виявляти джерела і резерви економічного зростання національної економіки та 

пріоритети реформування її структури; вміти визначати та аналізувати шляхи 

поліпшення інвестиційної привабливості галузей економіки, що сприятиме 

покращенню економічних показників і підвищенню рівня життя населення; бути 

здатними виявляти загрози економічній безпеці національної економіки та 

визначати шляхи підвищення її захищеності. 

Курс національної економіки базується на вивченні студентами економічної 

історії та історії економічних учень, мікроекономіки та макроекономіки, 

державного регулювання економіки, політології, права, історії України. 
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Вказівки до виконання контрольної роботи 

Відповідно до навчального плану з економічної теорії, студент виконує 

одну контрольну роботу, яка є допуском до складання заліку. Головна мета 

контрольної роботи – перевірка результатів самостійної роботи студентів у 

процесі навчання, виявлення ступеня засвоєння ними теоретичних положень 

дисципліни. 

Вимоги до оформлення контрольної роботи: 

 варіант контрольної роботи визначається за останньою цифрою номера 

залікової книжки студента. Наприклад, якщо це цифра «5», то можна обрати 

один з трьох варіантів контрольної роботи: 5, 15 або 25; 

 текст контрольної роботи виконується комп’ютерним (або, як виняток, 

рукописним) способом; 

 контрольна робота виконується у вигляді реферату.  

У рефераті зібраний за темою матеріал систематизується і узагальнюється. 

Реферат складається з декількох частин: 

• титульний аркуш (див. додаток А) обов’язково повинен містити назву 

кафедри, дисципліни, номер варіанту, тему реферату, П.І.Б. студента, номер групи 

та залікової книжки; 

• зміст вимагає наявність номерів сторінок на кожен розділ реферату; 

• вступ; 

• основна частина, що складається з розділів; 

• висновок; 

• перелік використаної літератури. 

У вступі пояснюється: 

• чим тема є важливою та актуальною; 

• з чого складається реферат (вступ, кількість розділів, висновок, додатки. 

Приклад: “У вступі показана ідея (мета) реферату. Розділ 1 присвячений..,  

у 2 розділі ... У висновках сформульовані основні виводи...”) 

Основна частина реферату складається з декількох розділів, що поступово 

розкривають тему. Кожен з розділів розглядає яку-небудь із сторін основної теми. 

Підтвердження позицій підкріплюються доказами, узятими з літератури 

(цитування, наведення цифр, фактів, визначень). Бажаним є використання 

таблиць, схем, графіків, що розкривають динаміку досліджуваних економічних 

показників. Якщо докази запозичені в автора використовуваної літератури, – це 

оформлюється як посилання на джерело і має порядковий номер. 

Посилання оформлюються внизу тексту під межею, де вказуються 

порядковий номер посилання і дані книги або статті. 

У висновках (дуже коротко) формулюються загальні підсумки по основній 

темі, перспективи розвитку дослідження, власний погляд на вирішення проблеми. 

Перелік літератури складається в алфавітному порядку в кінці реферату за 

певними правилами (див. додаток Б). 

 

Загальний обсяг реферату – не менше 20 сторінок. 



 5 

ОСНОВНІ ТЕМИ ТА ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Для вивчення матеріалу за темами курсу «Національна економіка» 

необхідно користуватись літературними джерелами та ресурсами мережі 

Internet, які наведені в додатку В цього посібника. Основні питання, що 

потребують вивчення, зазначені за кожною темою після її назви. 

Тести в кожній з тем курсу (від 6 до 10 тестів) спрямовані на поглиблення 

розуміння теоретичних питань з метою підготовки до написання реферату. 

Відповідати на питання тестів слід самостійно, після чого можна себе перевірити, 

відкривши відповіді на тести, що наведені в додатку Г. 

 

Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ 

 

1.1. Предмет національної економіки 

1.2. Особливості сучасного етапу розвитку національної економіки України 

 

ТЕСТИ для самоконтролю: 

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 й 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 ХVІІІ 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. 
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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).  

Г. Сукупність вироблених суспільством протягом певного періоду 

матеріальних благ. 
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Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА ОСНОВНІ МОДЕЛІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
2.1. Поняття національної економіки в економічних теоріях і школах 
2.2. Найбільш відомі моделі національної економіки 
2.3. Особливості моделі розвитку економіки України 
 
ТЕСТИ для самоконтролю 
1. Представники німецької 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 обумовлено: 
А. Особливостями історичного розвитку різних країн та менталітету населення.  
Б. Станом національної економіки та рівнем співвідношення ринку та 

державного регулювання економіки. 
В. Геополітичним положенням країни в світовій економічній системі.  
Г. Всіма попередніми факторами. 
5. Згідно з класифікацією світового банку Україна відноситься до групи 

країн:  
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 змішаної економічної системи. 
В. Формування динамічної, 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. 
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Тема 3. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

3.1. Структуризація національної економіки в регіональному аспекті 

3.2. Критерії інвестиційної привабливості регіону 

3.3. Напрямки підвищення ефективності регіональної політики держави 

 

ТЕСТИ для самоконтролю 

1. Найбільш визначальними характеристиками регіону є: 

А. Рівень розвитку продуктивних сил певної частини території держави.  

Б. Соціально-економічна самодостатність. 

В. Інтенсивність  взаємозв'язків і  цілісність складових елементів. 

Г. Все відзначене вище.   

2. Виділить фактор структуризації національної економіки в регіональному 

просторі, що не впливає на територіальне розміщення економічних одиниць: 

А. Геополітичний. 

Б. Підприємницький клімат.  

В. Територіальний. 

Г. Все відзначене вище.   

3. Сукупність ресурсів територіального утворення у контексті проблем 

регіональної структури національної економіки включає: 

А. Два види ресурсів: природні й людські. 

Б. Три види ресурсів: природні, людські й капітальні.  

В. Чотири види ресурсів: природні, людські, капітальні й технічний 

розвиток регіону.  

Г. Немає певної визначеності кількості основних видів ресурсів 

територіального утворення у контексті проблем регіональної структури 

національної економіки. 

4. Території регіонів за елементами природно-кліматичних умов 

підрозділяються на: 

А. Комфортні. 

Б. Прекомфортні. 

В. Некомфортні. 

Г. Всі відповіді правильні.  

5. Ступінь інвестиційної привабливості регіону може оцінюватися на 

основі наступних критеріїв:  

А. Інвестиційної активності, інвестиційного потенціалу та інвестиційного 

ризику. 

Б. Інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності в регіоні. 

В. Інвестиційной діяльності, інвестиційного потенціалу та інвестиційного 

ризику в регіоні. 

Г. Інвестиційної реалізації інвестиційного потенціалу регіону та рівня 

інвестиційной активності. 

6. Районоутворення – це:  

А. Процес розподілу територій на відносно цілісні частини.  
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Б. Об’єктивний процес формування та розвитку регіонів як інтегральних 

виробничо-територіальних систем.  

В. Врахування природних, економічних, соціально-демографічних та 

історично-етнічних умов і факторів, що впливають на формування регіональних 

комплексів. 

Г. Освоєність і насиченість території.  

7. Скільки економічних регіонів покладено в основу мезорайонування: 

А. 8.   Б. 10.   В. 17.   Г. 25. 

8. У рамках системного підходу до описів регіону може бути застосований 

такий логічний ланцюг:  

А. Структура  властивості  ознаки  риси  міра вимірювання. 

Б. Властивості  ознаки  риси  ступень розвитку території. 

В. Ознаки  риси  характеристики  засіб вимірювання. 

Г. Немає правильної відповіді. 

9. Як можуть бути визначені основні властивості регіону? 

А. Освоєність і насиченість території. 

Б. Стійкість, цілісність, комплексність і життєздатність. 

В. Всі відповіді правильні. 

Г. Немає правильної відповіді.  

10. Одними із принципів, що відповідають вимогам європейської 

структурної політики, і на яких має вибудовуватися національна державна 

стратегія регіонального роз витку, є: 

А. Синергії та субсидіарності. 

Б. Партнерства та доповнюваності. 

В. Збалансованості та концентрації. 

Г. Всі відповіді правильні. 
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Тема 4. ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ТА 

СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

4.1. Сутність та фактори суспільного добробуту 

4.2. Економічні теорії суспільного добробуту 

4.3. Показники вимірювання соціальної нерівності 

 

ТЕСТИ для самоконтролю 

1. Кількість життєвих благ, яку може отримати споживач, описується 

рівнем: 

А. Отриманих доходів. 

Б. Реальних доходів. 

В. Номінальних доходів. 

Г. Фактичних доходів. 

2. Уявіть, що в країні розподіл доходів повністю рівномірний, чому 

дорівнюватиме коефіцієнт Джині. 

А. 1%.  Б. 50%.  В. 0%.  Г. 100% 

3. У якій з моделей державного регулювання економіки рівень державного 

втручання в економіку найбільш низький. 

А. Американська.  Б. Шведська. 

В. Німецька.   Г. Японська 

4. Квінтільний коефіцієнт фондів вимірювання нерівності в доходах є 

співвідношенням наступних величин середніх доходів найбагатших і найбідніших 

верств населення відповідно. 

А. 10 і 10%.   Б. 25 і 25%. 

В. 25 і 20%.    Г. 20 і 20%. 

5. З яким графіком пов'язаний розрахунок  коефіцієнту Джині. 

А. Кривою Філліпса.  Б. Кривою Лаффера.  

В. Кривою Фелпса.  Г. Кривою Лоренца 

6. Яка з моделей державного регулювання економіки є втіленням ідей 

неолібералізму. 

А. Американська.  Б. Німецька. 

В. Японська.   Г. Східноазійська 

7. Який індикатор є зайвим при розрахунку індексу розвитку людського 

потенціалу. 

А. Рівень освіченості. 

Б. Рівень ВВП на душу населення. 

В. Рівень зайнятості. 

Г. Середня тривалість життя. 

8. Які види пенсійного страхування передбачає законодавство України. 

А. Державне солідарне, державне обов’язкове накопичувальне, державне 

добровільне медичне. 

Б. Державне солідарне, державне обов’язкове накопичувальне, недержавне 

накопичувальне. 
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В. Державне обов’язкове накопичувальне, недержавне накопичувальне, 

державне добровільне медичне. 

Г. Державне солідарне, державне обов’язкове накопичувальне, державне 

обов’язкове медичне. 

9. Який пункт є зайвим при визначенні середньодушових доходів населення. 

А. Медіанний.  

Б. Середньоарифметичний. 

В. Модальний. 

Г. Середньогеометричний 

10. Міжнародна організація, яка приймає конвенції з прав найманих 

працівників – це. 

А. МОМ.  Б. МОС. В. МОП. Г. МОІ. 
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Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

5.1. Сутність соціально-економічного потенціалу країни 

5.2. Компоненти соціально-економічного потенціалу країни 

 

ТЕСТИ для самоконтролю 

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. 
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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 такій галузі 

промисловості: 

А. Металургія. 

Б. Харчова промисловість. 

В. Легка промисловість.  

Г. Деревообробна промисловість.  
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Тема 6. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

6.1. Базисні інститути національної економіки 

6.2. Становлення інститутів приватної власності та конкуренції в 

перехідній економіці 

6.3. Інститути контрактного права і підприємництва в перехідній 

економіці 

 

ТЕСТИ для самоконтролю 

1. Кого з перелічених 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. Хто з економістів першим розмежував поняття «бізнесмен» і 

«підприємець»? 

А. Р.Кантільйон. 

Б. Ж.-Б.Сей. 

В. Й.Шумпетер. 

Г. К.Маркс. 

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

повну відповідальність? 

А. Повне. 

Б. З обмеженою відповідальністю. 
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В. Командитне. 
Г. Акціонерне. 
7. 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). 
8. 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». 
9. 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). 
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Тема 7. ІНФРАСТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ 
 

7.1. Сутність інфраструктури національного ринку 
7.2. Характеристика елементів ринкової інфраструктури 
7.3. Організація фінансової інфраструктури 
 
ТЕСТИ для самоконтролю 
1. До організаційно-технічної підсистеми інфраструктури ринку не 

відносять. 
А. Товарні біржі.     Б. Банки. 
В. Транспортні комунікації.   Г. Торгово-промислові палати. 
2. Що з переліченого не включає фінансово-кредитна підсистема ринкової 

інфраструктури. 
А. Товарні біржі.     Б. Фондові біржі. 
В. Ощадні каси.     Г. Валютні біржі. 
3. Визначіть основні складові державно-регуляторної підсистеми ринкової 

інфраструктури. 
А. Оподаткування.    Б. Ріелтерські фірми. 
В. Біржі праці.     Г. Рекламні агентства. 
4. Елементами інфраструктури ринку є. 
А. Науково-дослідне та інформаційне забезпечення. 
Б. Державно-регуляторна підсистема. 
В. Організаційно-технічна підсистема. 
Г. Усе перелічене. 

5. Документ, що засвідчує передачу грошей у борг на певний строк з правом 

отримання щорічного фіксованого доходу та зобов’язання про повернення суми 

боргу у визначений строк, має назву. 

А. Варрант.      Б. Коносамент. 

В. Облігація.     Г. Сертифікат (депозитний). 

6. Що з переліченого не включає науково-дослідна та інформаційна 

підсистема ринкової інфраструктури. 

А. Консалтингові компанії. 

Б. Інформаційні центри та агентства. 

В. Рекламні агентства. 

Г. Брокерські контори 

7. Біржова торгівля в Україні започаткована відкриттям біржі. 

А. У місті Харкові.    Б. У місті Одесі.  

В. У місті Києві.     Г. У місті Львові. 

8. Перша товарна біржа в Україні була відкрита у. 

А. 1901 році.     Б. 1931 році. 

В. 1834 році.     Г. 1796 році. 

9. Угоди про купівлю-продаж фінансових інструментів або товарів 

обумовленої марки на біржі за умови оплати їх за узгодженою ціною через певний 

проміжок часу після укладання угоди називаються. 

А. Брокерські угоди.    Б. Форвардні угоди.  

В. Ф’ючерсні угоди    Г. Онкольні угоди 
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10. Незалежна висококваліфікована організація, яка на замовлення 

контролює і аналізує фінансову діяльність підприємств і організацій різних форм 

власності, їхні річні бухгалтерські звіти та баланси має назву: 

А. Брокерська фірма.    Б. Страхова фірма. 

В. Маркетингова фірма.   Г. Аудиторська фірма. 
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Тема 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

8.1 Роль державного суверенітету в розвитку національної економіки 

8.2 Форми і методи державного регулювання економіки 

8.3 Принципи побудови та завдання системи державного управління 

8.4 Система органів державного управління 

 

ТЕСТИ для самоконтролю 

1. Державне регулювання ринкової економіки визначається необхідністю. 

А. Зміцнення обороноздатності країни.  

Б. Протекціонізму відносно олігархічного капіталу.  

В. Загальнодержавного планування. 

Г. Всі відповіді правильні. 

2. До прямих адміністративних методів державного регулювання 

економіки відносяться. 

А. Бюджетно-податкова політика.  

Б. Антимонопольне регулювання; 

В. Індикативне планування.  

Г. Всі відповіді правильні; 

3. Американська модель державного регулювання економікою полягає в 

тому, що. 

А. Державне регулювання зводиться до використання правових та  

опосередкованих методів, насамперед податково-бюджетних. 

Б. Відбувається активне втручання держави у процес розподілу та 

перерозподілу доходів з метою створення сильної системи соціального захисту 

населення. 

В. Має місце система взаємодії державних органів та корпорацій, 

спрямована на досягнення стратегічних цілей в економiцi. 

Г. Правильної відповіді немає. 

4. Державне регулювання потрібне за таких обставин. 

А. У разі природної монополії. 

Б. Коли у процесі виробництва або споживання товарів з’являються 

недоліки у ціновій системі. 

В. У разі ринкової монополії. 

Г. Всі відповіді правильні. 

5. Яку з перерахованих функцій не виконує держава. 

А. Міжнародна.  

Б. Світоглядна. 

В. Соціальна. 

Г. Економічна. 

6. Політична функція держави полягає в : 

А. Забезпеченні на всій території країни прав і свобод кожної людини і 

громадянина. 

Б. Підтримуванні свободи, суверенітету та історичного існування народів 

конкретної країни в рамках світового співтовариства. 
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В. Забезпеченні цілісності й збереженні суспільства, у створенні умов для 

спокійного та гармонійного його розвитку. 

Г. Створенні передумов, необхідних для ефективної економічної діяльності 

суспільства. 

7. До основних функцій органів виконавчої влади в Україні можна віднести: 

А. Формування та реалiзацiю інвестиційної політики. 

Б. Формування та реалiзацiю політики у сфері виконання робіт і поставок 

продукції для задоволення державних потреб. 

В. Розробку фiнансово-економiчних та інших нормативів і механізмів їх 

впровадження, затвердження галузевих стандартів. 

Г. Усі відповіді правильні. 

8. Президент України здiйснює такі функцiі у сферi державного 

управлiння: 

А. Формує стратегію соціально-економічного розвитку країни. 

Б. Вносить пропозицiї про змiну умов оподаткування, одержання пiльгових 

кредитiв, визначення особливостей приватизації, демонополiзацiї підприємств. 

В. Видає спецiальні дозволи (лiцензiї) на проведення окремих видiв 

пiдприємницької діяльності. 

Г. Правильної відповіді немає. 

9. На нинішньому етапі розвитку національної економіки України доцільно 

надавати особливу увагу розвитку таких галузей. 

А. Енергетика та енергетичне машинобудування.  

Б. Агропромисловий комплекс та харчова промисловість. 

В. Видобувна промисловість. 

Г. Правильними є відповіді А і Б. 

10. Держава має постійно дбати про наступні заходи: 

А. Зменшення частки тіньового сектору в національній економіці.  

Б.Інноваційний розвиток та пошук резервів збільшення внутрішніх 

інвестицій. 

В. Збільшення експортного потенціалу держави. 

Г. Усі відповіді є правильними. 
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Тема 9. СТРУКТУРА ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ. 
 

9.1. Структура господарського комплексу національної економіки 

9.2. Особливості міжгалузевих комплексів в Україні. Завдання 

вдосконалення міжгалузевих комплексів 
 

ТЕСТИ для самоконтролю 

1. Термін «галузь» вживається переважно в значеннях: 

А. На макроекономічному. 

Б. Для позначення великих складових частин господарського комплексу. 

В. Для позначення більш дрібних складових частин підсистем 

господарського комплексу. 

Г. На мікроекономічному. 

2. У паливний комплекс України не входять: 

А. Нафтовидобувна промисловість.  

Б. Нафтопереробна промисловість.  

В. Металургійна промисловість. 

Г. Вугільна промисловість. 

Д. Торф’яна промисловість.  

Є. Хімічна промисловість.  

3. За загальною класифікацією галузей народного господарства хімічний  

комплекс не включає підгалузі:  

А. Хімічна промисловість. 

Б. Торф’яна промисловість. 

В. Хіміко-фармацевтична промисловість. 

Г. Нафтохімічна промисловість. 

Д. Соледобувна промисловість. 

4. Залежно від просторових масштабів міжгалузеві комплекси не 

поділяють на: 

А. Міждержавні.   Б. Макроекономічні.  В. Соціальні. 

Г. Територіальні.   Д. Рекреаційні. 

5. Сукупність галузей промисловості України, яка включає 

нафтовидобувну, нафтопереробну, газову, вугільну і торф’яну промисловості  

має назву: 

А. Промислова.   Б. Виробнича. 

В. Будівельна.   Г. Енергетична. 

6. Сукупність галузей матеріального виробництва і проектно-пошукових 

робіт, що забезпечують капітальне будівництво. 

А. Металургійний комплекс.  

Б. Будівельний комплекс .  

В. Аграрний комплекс країни (АПК).  

Г. Машинобудівний комплекс.  

Д. Хімічний комплекс. 

7. Міжгалузеві утворення у структурі всього господарства країни  

являють собою : 
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А. Макроекономічні міжгалузеві комплекси. 

Б. Інтегральні промислові зони. 

В. Міжнародні міжгалузеві комплекси. 

Г. Інтегральні промислові райони. 

Д. Соціально-культурний комплекс. 

Є. Соціально-споживацький комплекс. 

8. Інтегральна агропромислова зона – це:  

А. Територіальне зосередження агропромислових підприємств у межах 

певної частини природно - економічної зони. 

Б. Міжгалузеве утворення в структурі всього господарства країни. 

В. Сукупність галузей машинобудування, переробної, харчової 

промисловості. 

Г. Територіальне зосередження всіх агропромислових підкомплексів у 

межах однієї природно-економічної зони. 

Д.  Господарський комплекс, що розвиваються на основі інтеграції кількох 

господарський міжгалузевих комплексів різних країн. 

9. Соціальна інфраструктура складається із: 

А. Соціально-споживацького комплексу. 

Б. Соціально-культурного комплексу. 

В. Житлово-комунального господарства. 

Г. Побутового обслуговування. 

Д. Усе перелічене правильне. 

10. Господарські комплекси, що розвиваються на основі інтеграції кількох 

господарський міжгалузевих комплексів різних країн відносять до: 

А. Макроекономічних міжгалузевих комплексів. 

Б. Інтегральних промислових зон. 

В. Міжнародних міжгалузевих комплексів. 

Г. Інтегральних промислових районів. 
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Тема 10. СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

10.1. Види економічної структури національної економіки 
10.2. Напрямки структурної перебудови національної економіки 
10.3. Конкурентоспроможність національної економіки 
 

ТЕСТИ для самоконтролю 
1. Сукупність цілей держави з підвищення економічної та соціальної 

ефективності шляхом вдосконалення економічної структури, а також форм і 
методів державного впливу, направлених на досягнення цих цілей – це: 

А. економічна структура; 
Б. структурна перебудова; 
В. структурна політика; 
Г. конкурентоспроможність країни. 
2. Здатність країни створювати внутрішні і зовнішні умови, які 

дозволяють її бізнесу виробляти товари і послуги, які витримують випробування 
міжнародними ринками, а її населенню – стабільно підвищувати доходи і якість 
життя; тобто, здатність країни забезпечити постійне економічне зростання – 
це: 

А. економічна структура; 
Б. структурна перебудова; 
В. структурна політика; 
Г. конкурентоспроможність країни. 
3. Якого виду економічної структури національної економіки не існує: 
А. галузевої; 
Б. промислової; 
В. територіальної; 
Г. інституційної 
4. У структурі реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) в Україні 

у 2015 р. переважали: 
А. види діяльності паливно-сировинної спрямованості та первинної 

обробки; 
Б. види діяльності споживчої орієнтації; 
В.інвестиційно спрямовані види діяльності; 
Г. правильної відповіді немає. 
5. Структурна політика залежно від методів, що використовуються, 

поділяється на: 
А. активну і пасивну; 
Б. тактичну і стратегічну; 
В. первинну і вторинну; 
Г. територіальну і галузеву. 
6. Яка із складових не використовується при побудові інтегрально індексу 

глобальної конкурентоспроможності, що розраховується за результатами 
роботи Всесвітнього економічного форуму: 

А. інфраструктура; 
Б. ефективність підприємницької діяльності; 
В. технологічна готовність; 
Г. рівень розвитку бізнесу. 
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Тема 11. ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

11.1. Програмування соціально-економічного розвитку країни та види 

державних програм 

11.2. Способи прогнозування розвитку національної економіки 

 

ТЕСТИ для самоконтролю 

1. Національна програма економічного й соціального розвитку може 

складатися: 

А на довгострокову перспективу; 

Б на середньострокову перспективу; 

В. на наступний рік; 

Г. для розвитку регіонів. 

2. Для масштабної розробки значних науково-технічних досягнень та 

доведення їх до практичної реалізації розробляються:  

А. соціальні програми; 

Б. програми економічного та соціального розвитку національної економіки; 

В. програми економічного та соціального розвитку національної економіки 

на довгострокову перспективу;  

Г. цільові комплексні програми; 

3. Система взаємозв'язаних і узгоджених заходів, план дій, спрямовані на 

досягнення єдиної мети, розв'язання однієї проблеми, це:  

А. програма; 

Б. економічна програма; 

В. цільова комплексна програма;  

Г. програма економічного і соціального розвитку національної економіки. 

4. Спеціальні програми розвитку – це: 

А. науково-технічні;   Б. виробничі; 

В. галузеві;     Г. територіальні; 

5. За змістом комплексні цільові програми поділяються на: 

А. соціально-економічні програми; 

Б. виробничі та регіональні програми; 

В. науково-технічні програми;  

Г. екологічні та інституційні програми; 

6. Прогнози можна класифікувати за: 

А. ступенем контролю та масштабом;  

Б. функціональною ознакою та часом; 

В. об'єктом та кількістю об'єктів; 

Г. залежно від варіанту прогнозу та від того, прогноз заданий одним числом 

чи інтервалом;  

Д. за всіма перерахованими ознаками. 

7. До принципів прогнозування національної економіки відноситься: 

А. принцип наукової обґрунтованості та адекватності;  

Б. принцип багатоваріантності (альтернативності); 
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В. принцип цілеспрямованості;  

Г. принцип ефективності (рентабельності); 

Д. всі відповіді вірні. 

8. До головних функцій прогнозування можна віднести наступні: 

А. науковий аналіз економічних, соціальних, науково-технічних процесів і 

тенденцій національної економіки; 

Б. оцінка об'єкта прогнозування на основі вибраних альтернатив; 

В. підготовка рекомендацій для прийняття адекватних управлінських 

рішень; 

Г. оцінка можливих наслідків прийнятих рішень; 

Д. всі відповіді вірні. 

9. Економіко-математичні моделі можуть класифікуватися за: 

А. характером і змістом; 

Б. очікуваним результатом; 

В. рівнем агрегування показників; 

Г. аспектами розвитку національної економіки; 

Д. всіма перерахованими ознаками. 

10. За предметно-змістовною ознакою цільові комплексні програми 

бувають: 

А. соціальними;    Б. інвестиційними; 

В. екологічними;    Г. всі відповіді вірні. 
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Тема 12. ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

12.1. Економічне зростання національної економіки і способи його 

вимірювання 

12.2. Стратегія економічного зростання країни. Роль держави в 

стимулюванні економічного зростання 

 

ТЕСТИ для самоконтролю 

1. Економічне зростання – це: 

А. еволюція економічної системи в цілому; 

Б. характер використання продуктивних сил суспільства; 

В. приріст обсягу виробництва за рахунок збільшення продуктивності праці, 

капіталу і технічних нововведень; 

Г. зростання номінального ВВП. 

2. Економічне зростання вимірюється: 

А. приростом грошової маси; 

Б. приростом реального ВВП; 

В. зниженням загального рівня цін; 

Г. зниженням рівня безробіття; 

Д. приростом реального ВВП на душу населення.  

3. До інтенсивних факторів економічного зростання належать: 

А. якісне удосконалення виробничих потужностей, зменшення часу на 

виробництво одиниці продукції; 

Б. збільшення відпрацьованого часу; 

В. використання досягнень НТП у виробництві; 

Г. усі відповіді не вірні. 

4. Визначіть інтенсивний тип економічного зростання 

А. повторення процесу виробництва у зростаючих масштабах; 

Б. розширення виробництва на основі якісного поліпшення і ефективного 

використання факторів його функціонування; 

В. просте кількісне збільшення факторів виробництва на існуючій  

технічній базі; 

Г. розширення виробництва внаслідок збільшення кількості використання  

факторів виробництва і удосконалення техніки і технології. 

5. Назвіть основні чинники економічного зростання: 

А. продуктивність праці; 

Б. кількість і якість природних ресурсів; 

В. рівень безробіття; 

Г. географічне положення країни; 

Д. рівень інфляції. 

6. Основною причиною економічного зростання у розвинутих країнах у наш 

час є: 

А. збільшення обсягу робочого часу; 

Б. збільшення обсягу використання капіталу; 
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В. найновіша технологія у виробництві; 

Г. підвищення кваліфікації робочої сили; 

Д. здійснення грошово-кредитної політики держави, яка сприяє 

економічному зростанню. 

7. Якщо виробнича функція має зростаючу віддачу від масштабу – це 

відповідає: 

А. інтенсивному типу зростання; 

Б. екстенсивному типу зростання; 

В. змішаному типу зростання; 

Г. правильні відповіді відсутні. 

8. У моделі Р.Солоу стійке зростання обсягу виробництва на одного 

зайнятого пояснюється: 

А. технічним прогресом; 

Б. зростанням норми заощаджень; 

В. приростом населення; 

Г. технічним прогресом і прирістом населення. 

9. Графічною ілюстрацією економічного зростання являється: 

А. переміщення точки по кривій виробничих можливостей; 

Б. переміщення кривої виробничих можливостей вліво; 

В. переміщення кривої виробничих можливостей вправо; 

Г. переміщенням точки за межі кривої виробничих можливостей. 
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Тема 13. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

13.1. Характеристика відкритості національної економіки 

13.2. Принципи інтеграції національної економіки у світову економічну 

систему 

13.3. Забезпечення безпеки національної економіки країни 

 

ТЕСТИ для самоконтролю 

1. Відкритість економіки означає: 

А. участь країни та її економічних суб’єктів у світовому інтеграційному 

процесі; 

Б. прозорість, тобто вільний доступ до національних макроекономічних 

відомостей; 

В. економічну свободу всередині країни; 

Г. всі відповіді правильні. 

2. Основними стратегічними завданнями розвитку національної економіки 

є:  

А. розвиток власних галузей, які мають конкурентні переваги у світовій 

економіці; 

Б. створення ефективного внутрішнього ринку як основи для завоювання 

нових позицій та їх закріплення на міжнародних ринках; 

В. досягнення повної конвертованості національної грошової одиниці; 

Г. постійна адаптація національного зовнішньоекономічного законодавства 

відповідно до вимог і норм міжнародних організацій; 

Д. всі відповіді правильні. 

3. Здатність країни за ринкових відносин виробляти товари й послуги, які 

відповідають вимогам міжнародних ринків, й одночасно підтримувати та 

підвищувати реальні доходи свого населення – це: 

А. безпека національної економіки; 

Б. конкурентоспроможність національної економіки; 

В. відкритість національної економіки; 

Г. конвертованість національної економіки;  

Д. всі відповіді неправильні. 

4. Міжнародними організаціями, що  регулюють відносини між країнами в 

економічній сфері є: 

А. економічні підрозділи ООН; 

Б. Міжнародний валютний фонд; 

В. Світовий банк; 

Г. Світова торговельна організація; 

Д. всі відповіді правильні. 

5. До головних функцій СОТ відносяться: 

А. нагляд за торговельною політикою країн; 

Б. розробка й прийняття світових стандартів торгівлі; 

В. надання консультацій з питань управління в галузі міжнародної торгівлі; 
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Г. забезпечення механізмів улагодження міжнародних торговельних спорів; 

Д. всі відповіді правильні. 

6. Міжнародні валютно-фінансові відносини - це сукупність відносин, що 

пов'язані із: 

А. використанням золота у міжнародних розрахунках; 

Б. розвитком міжнародних кредитних відносин; 

В. функціонуванням валюти в міжнародній торгівлі; 

Г. функціонуванням міжнародних організацій; 

Д. всі відповіді неправильні. 

7. Учасниками міжнародних валютно-фінансових відносин не є: 

А. безпосередньо держави; 

Б. юридичні особи; 

В. фізичні особи; 

Г. всі відповіді неправильні.  

8.  Сукупність форм та методів економічної політики держави, реалізація 

яких спрямована на досягнення стану рівноваги і соціально-орієнтованого 

розвитку національної економічної системи, захист національних економічних 

інтересів характеризує: 

А. конкурентоспроможність національної економіки; 

Б. економічну безпеку національної економіки; 

В. відкритість національної економіки; 

Г. конвертованість моделі національної економіки. 

9. До основних принципів забезпечення економічної безпеки України 

відносяться: 

А. дотримання законності; 

Б. взаємна відповідальність усіх суб’єктів національної економіки; 

В. баланс економічних інтересів усіх суб’єктів суспільства; 

Г. захист національних економічних інтересів; 

Д. всі відповіді правильні.  
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

з дисципліни «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» 

 

1. Динаміка ефективності національної економіки країни (України, Китаю, 

В'єтнаму, ...). 

2. Проблеми реалізації соціально-економічного потенціалу країни 

(України, Китаю, В'єтнаму, ...). 

3. Порівняння стратегій економічного зростання України, Туреччини, 

Ірландії та Словаччини. 

4. Індикатори та практичне забезпечення економічної безпеки України. 

5. Форми і механізми інтеграції національної економіки країни (України, 

Китаю, В'єтнаму, ...) у світове господарство. 

6. Можливості реалізації концепції сталого розвитку національної 

економіки в країні (Україна, Китай, В'єтнам, ...). 

7. Порівняння впливу іноземних інвестицій на розвиток економіки України 

і Польщі. 

8. Аналіз і шляхи підвищення міжнародних рейтингів національної 

економіки України. 

9. Інституційні інструменти захисту чесної конкуренції в Україні . 

10. Вплив монопольних структур на розвиток господарського комплексу 

країни (України, Китаю, В'єтнаму, ...). 

11. Взаємозв'язок економіки та екології на прикладах Китаю, США та 

України. 

12. Забезпечення відкритості національної економіки на прикладах Канади, 

Сінгапуру та України. 

13. Аналіз факторів та джерел економічного зростання національної 

економіки на прикладах Німеччини , Бразилії та України. 

14. Порівняння інвестиційної привабливості регіонів світу та регіонів країни 

(України, Китаю, В'єтнаму, ...). 

15. Аналіз добробуту громадянина як фундаментальна проблема соціально-

економічного розвитку країн світу. 

16. Індикатори рівня життя населення в основних економічних об'єднаннях 

країн (ЄС, ЄЕП тощо). 

17. Стан інфраструктури ринку в Україні (Венесуелі, В'єтнамі, ...) порівняно 

з розвинутими країнами. 

18. Напрямки структурної перебудови національної економіки України 

(Словаччини, Китаю, В'єтнаму, ...) порівняно з досвідом розвинених країн. 

19. Аналіз економічних показників України за роки незалежності. 

20. Аналіз базисних інститутів національної економіки України (США, 

Китаю, В'єтнаму, ...). 

21. Розвиток міжгалузевих комплексів національної економіки України 

(Польщі, Китаю, В'єтнаму, ...). 

22. Моделі державного регулювання економіки на прикладі Швеції, 

Німеччини та України. 
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23. Концепція сталого розвитку. Принципи, показники та етапи сталого 

розвитку. 

24. Національні можливості забезпечення сталого розвитку національної 

економіки України. 

25. Форми та механізми інтеграції національної економіки у світове 

господарство. 

26. Особливості формування та розвитку національної економіки України. 

27. Система індикаторів економічної безпеки держави. 

28. Сутність та зміст економічної безпеки держави. 

29. Особливості моделі та основні показники розвитку національної 

економіки України. 

30. Господарський комплекс національної економіки: основи формування та 

особливості структури. 

31. Ефективність національної економіки. 

32. Соціально-економічний потенціал України та проблеми його реалізації. 

33. Сутність та показники економічного зростання.  

34. Фактори та джерела економічного зростання національної економіки. 

35. Поняття та основні етапи формування «стратегії національного 

економічного розвитку».  

36. Проблеми структурних перетворень у галузях національної економіки 

України. 

37. Показники відкритості національної економіки та їх динаміка в Україні. 
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ДОДАТОК Б. Рекомендована література 
 

1. Національна економіка; навч. посібник / С.І. Архієреєв, О.О. Демьохіна, 

А.В. Непран та ін.; за ред. С.І. Архієреєва, А.В. Непрана, Н.Б. Решетняк. – Х.: 

НТУ «ХПІ», 2013. – 336 с. 

2. Назаренко Е.В. Национальная экономика: консп. лекцій Под ред.  

С.И. Архиереева, Н.Б. Решетняк. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2015. – 64с. – На рус. языке. 

3. Старостенко Г.Г., Онишко С.В. Національна економіка: навч. посібник. 

– К.: Ліра, 2011. – 432 с. 

4. Національна економіка; навч. посібник за ред. Л.С Шевченко. – Х.: Нац. 

Ун-т «Юридична академія України», 2011. – 186 с. 

5. Гринів Л.С. Національна економіка – Львів: Магнолія, 2009. – 464 с. 

6. Національна економіка. Навч. посіб. / ред. В.М. Тарасевич – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 280 с. 

7. Старостенко Г.Г., Онишко С.В., Постнова Т.В. Нацональна економіка: 

навч. посіб. – К.: Ліра, 2011. – 432 с. 

8. Мельникова В.І. Національна економіка – К.: Центр учбової літератур, 

2011. – 248 с. 

9. Національна економіка: підручник/ за ред.. П.В. Круша. – К.: Каравела, 

2008. – 428с. 

10. Національна економіка. Навч. посіб. / за ред. Л.С. Шевченко – Х.: Нац. 

Університет «Юрридична академія України», 2011. – 182 с. 

11. Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. М. : МГУ, 1997.' 

12. Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства. 

(Политическая экономия.): учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Т. В. Чечелевой. 

М. : ЮНИТИ — Банки и биржи, 1998. 

13. Анчишкин, А. И. Прогнозирование темпов и факторов экономического 

роста. М. : Макс Пресс, 2003. 

14. Бабашкина, А. М. Государственное регулирование национальной эконо-

мики : учеб. пособие. М. : Финансы и статистика, 2004. 

15. Галица И. Государственное регулирование в условиях рыночных 

отношений//Экономика Украины. – 2002.- № 6. 

16. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. 

посібник.- К.:Знання-прес, 2002. – Розділ 1. 

17. Кредисов В. Государство и рынок: необходимость взаимодействия в 

переходной экономике//Экономика Украины. – 2002.- № 2. 

18. Курс экономической теории / под ред. А. В. Сидоровича. М.: ДиС, 2001. 

19. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання 

економіки: Підручник. – К.: Атіка, Єльга-Н, 2000. – 450 с. 

20. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М. : Фонд эконом, книги «Начала», 1997. 

21. Ойкен, В. Основы национальной экономики. М. : Экономика, 1996. 

22. Осадчая И. Глобализация и государство: Новое в регулировании 

экономики развитых стран//МЭ и МО. –2002. - №11. 
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23. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: Навч.- метод. посібник. 

– К.: КНЕУ, 2002.- Тема 1. 

24. Назаренко О.В., Решетняк Н.Б. Мікроекономічний рівень реакції на 

глобальну економічну кризу. – Вісник НТУ “ХПІ”. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2009. − № 

35, С. 103-105. 

25. Назаренко О.В  Аналіз інноваційних процесів національної економіки 

України. – Труди VIІ-ї міжнародної науково-практичної конференції 1-3 грудня 

2010. − Харків, НТУ «ХПІ», 2010 р. − С. 247. 

26. Назаренко О.В., Решетняк Н.Б. Шляхи підвищення індексу глобальної 

конкурентоспроможності національної економіки України. – Вісник НТУ “ХПІ” – 

Х.: НТУ “ХПІ”, 2010. − № 64, С. 142-145. 

27. Назаренко О.В., Решетняк Н.Б. Питання економічної безпеки України. – 

Тези доповіді на науково-практичній конференції „Актуальні проблеми розвитку 

галузевої економіки та логістики”, 14-15 квітня 2011 р. − С. 35-37 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. http://www.ilo.orq/ – Сайт Міжнародної організації праці. 

2. www.ukrpravo.com –   Законодавство України 

3. www.business.kiev.ua – Українська газета «Бізнес» 

4. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України 

5. http://www.me.gov.ua -  Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України 

6. http://www.rada.gov.ua – Верховна рада України 

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

8. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державний комітет статистики України  

9. http://arc.customs.gov.ua – Міністерство доходів і зборів України  

10. http://epp.eurostat.ec.europa.eu – Офіційне бюро статистики 

Європейского Союзу  

11. http://comtrade.un.org/ – Офіційний веб-сайт Статистичної бази даних 

Організацій Об’єднаних Націй  

http://www.ilo.orq/
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http://www.business.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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Додаток В  

Відповіді на тести для самоперевірки 
 

Тема 

 

Тест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Г В Г Б Г Б Б А Б В А В Г 

2 Г В В В Г Б А В В,Є Г Г Д Д 

3 Г Б А А Б Б А,В А Б,Д Б А В Б 

4 Г Г Г Г А А Г Г В,Д А В,Г Б Д 

5 Б Б А Г Г В Г Б Г Г Б А,Б Д 

6 А Б Б А В Б Г В Б Б Д Г В 

7 Г Б А В А В Б Г А  Д Б В 

8 В В А Б Г Б,В Г А Г  Д Г Б 

9 В  А Г А Г В Г Д  Д В Д 

10 А  Г Б Б  Г Г В  Г   
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ДОДАТОК Г. Питання до заліку 
 

1. Що таке «національна економіка»? 

2. Найбільш відомі моделі національної економіки. 

3. Що таке регіон? Надати загальну характеристику. 

4. Критерії інвестиційної привабливості. 

5. Індикатори рівні життя. 

6. Компоненти соціально-економічного потенціалу. 

7. Що таке «соціально-економічний інститут»? 

8. Базисні інститути національної економіки. 

9. Інфраструктура національного ринку. 

10. Методи прямого та непрямого державного регулювання економіки. 

11. Конкурентоспроможність національної економіки. 

12. Індекс розвитку людського капіталу. 

13. Індекс глобальної конкурентоспроможності. 

14. Відкритість та безпека національної економіки. 

15. Індекс технологічного розвитку. 

16. Індекс сталого розвитку. 
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Навчальне видання 

 

 

 АРХІЄРЕЄВ Сергій Ігоревич 

 НАЗАРЕНКО Олена Василівна 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

 

 
Навчально-методичний посібник  

для студентів економічних спеціальностей  

заочної форми навчання 

 

 

 

 

 

За ред. проф. С. І. Архієреєва  

 

 
 

 

Відповідальний за випуск С. І. Архієреєв 

Роботу до видання рекомендував М. І. Погорєлов 

Комп’ютерна верстка Д. Т. Лейба 
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Зам №    . Ціна договірна. 
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