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Програму дисципліни «Дежавне регулювання економіки» складено 

відповідно до циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки за вибором студентів, яка базується на фундаментальних знаннях, 

сформованих у ході вивчення «Економіки підприємства», «Правознавства», 

«Основ економічної теорії» та забезпечує подальше навчання професійно 

орієнтованих кредитних модулів «Оцінка вартості підприємства», 

«Інвестування», «Капітал підприємства: формування та використання». 

Дисципліна «Державне регулювання економіки» спрямована сформувати у 

студентів теоретичні знання з інструментів регулювання, що використовує 

держава та визначення напряму дії при впроваджені державного 

регулювання.  

Предмет дисципліни є пояснення суті причинно-наслідкових зв'язків в 

національному господарстві, й розкриття можливостей суспільства в особі 

держави впливати на хід економічного розвитку країни.  

Основними видами навчання є лекції, практичні та індивідуальні 

заняття. Ці форми дають можливість у повному обсязі вивчити новий 

матеріал, закріпити його, розвивати практичні навички та контролювати 

знання. 

Навчальним планом передбачається самостійна робота студентів, 

тематика якої направлена на вивчення законодавчих та інструктивних 

матеріалів, роботу з навчальними посібниками, з матеріалами періодичних 

видань, розрахунок задач і виконання тестів різного рівня складності. 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам 

базових знань необхідних майбутнім спеціалістам для управління суб’єктами 

господарювання, розуміння загальних тенденцій регулювання економіки, 

формування принципів за якими функціонують суб’єкти господарювання, 

формування у студентів професійних навичок роботи на підприємствах 

різних організаційно-правових форм та форм власності. 



Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 

засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати 

навчання: 

знання:  

- понятійний інструментарій з державного регулювання економіки; 

– сучасні напрями економічної теорії щодо особливості 

регулювання економіки, фактори які визначають ефективність регулювання 

об’єктів економіки; 

– зміст функцій державного регулювання; 

– сутність механізму державного регулювання; 

закономірності розвитку системи державного регулювання економіки 

вміння: 

‒ орієнтуватися в основних теоретичних позиціях щодо суті 

державного регулювання; сучасних напрямах економічної теорії щодо 

функцій державного регулювання економіки; 

‒ узагальнити інформацію про суб’єкти, об’єкти державного 

регулювання економіки; 

‒ аналізувати ефективність державного регулювання економіки; 

‒ класифікувати витрати та доходи по здійсненню державного 

регулювання економіки; 

‒ враховувати особливості розвитку об’єктів та суб’єктів 

державного регулювання, системи державного регулювання економіки; 

‒ розв’язувати завдання оптимізації інструментів державного 

регулювання; 

досвід: 

самостійно обґрунтовувати та виробляти рішення щодо методів 

державного регулювання та вибору економічної політики відповідно до 

завдань розвитку держави 

 

 



1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма дисципліни «Державне регулювання економіки» включає 

наступні модулі: 

                                                              Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Основи державного регулювання економіки 

Тема 1.1. Державне регулювання економіки як наука  

Вступ до курсу «Державне регулювання економіки». Визначення головної 

мети та завдань курсу. Визначення державного регулювання економіки. 

Суб’єкти та об’єкти державного регулювання економіки. Методи та засоби 

державного регулювання економіки. Цілі та принципи державного 

регулювання економіки на сучасному етапі.  

Література: 1, 2,8 

Тема 1.2. Система органів державного регулювання економіки.   

Структурна політика держави. Законодавчі органи в системі державного 

регулювання економіки. Роль виконавчої влади в державному регулюванні 

економіки. Виконавча вертикаль і горизонталь у реалізації функцій 

державного регулювання економіки. Функції судової влади. Місцеве 

самоврядування. Суть державного регулювання в різних національних 

господарствах. Структура та структурні зрушення в економіці. Структурний 

ефект. Державне регулювання структурних зрушень в економіці. Державний 

сектор економіки як інструмент державного регулювання економіки. 

Література: 1,2,3,4, 7,8, 10, 23, 27 

Тема 1.3. Форми державного регулювання економіки 

 Об’єкти державного регулювання економіки. Фінансово-бюджетне 

регулювання. Грошово-кредитне регулювання. Податкове регулювання. 

Література: 1,2, 4, 8, 34, 35 

Модуль 2 

Змістовний модуль 2.  Об’єкти та форми державного регулювання в 

Україні 

Тема 2.1. Державне регулювання підприємницької діяльності 



Підприємництво як об’єкт державного трегулювання. Роль держави у процесі 

становлення підприємництва в Україні. Механізм та інструменти державного 

регулювання підприємницької діяльності. 

Література: 18, 25, 26, 29 

Тема 2.2. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 

 Державне регулювання інвестиційної сфери. Науково-технічна політика. 

Форми та методи регулювання науково-технічної діяльності. Державне 

регулювання інноваційних процесів. 

Література: 1, 5, 8, 11, 13,14, 22, 31, 32 

Тема 2.3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Засади зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання торговельної 

діяльності. Іноземне інвестування. Іноземні кредити. Транскордонні 

економічні утворення (ВЕЗ, кластери, СП тощо). 

Література: 1,2, 5, 6, 24, 30, 33 

Тема 2.4. Планування, прогнозування як інструменти державного 

регулювання економіки 

Суть і методи економічних прогнозів. Індикативне і директивне 

макроекономічне планування. Економічне програмування розвитку 

національного господарства. 

Література: 1, 2, 3, 4, 8, 36 

Тема 2.5. Регіональна та соціальна політика держави  

Адміністративно-територіальний поділ України та економічне районування. 

Місцеві бюджети. Програми соціально-економічного розвитку регіонів. 

Особливості реалізації соціальної політики держави в системі народного 

господарства. Ринок праці в Україні. Система соціальних гарантій.  

Література: 7, 8, 9, 12, 17, 21, 23, 28 

Тема 2.6. Державне регулювання природоохоронної діяльності  

 Необхідність, принципи та об’єкти природоохоронної діяльності. Державне 

екологічне регулювання в Україні. Економічний та правовий механізми 

забезпечення природоохоронної діяльності  



Література: 2, 3, 6, 7, 21, 36 

3. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Таблиця 3.1 
Теми практичних занять з дисципліни «Державне регулювання 

економіки» 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

6.030504 6.030504 
 

1 2 3 
Змістовний модуль 1. Основи державного регулювання економіки 

Тема І.1  Державне регулювання економіки як наука 2  
Тема І.2 Система органів державного регулювання 
економіки.   

2  

Тема І.3 Форми державного регулювання економіки 2 
- 

Разом за розділом 1 6  
Змістовний модуль 2. Об’єкти та форми державного регулювання в Україні    

Тема 2.1 Державне регулювання підприємницької 
діяльності 

2 - 

Тема 2.2 Державне регулювання інвестиційно-
інноваційної діяльності 

2 - 

Тема 2.3  Державне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 

2 1 

Тема 2.4  Планування, прогнозування як інструменти 
державного регулювання економіки 

2 - 

Тема 2.5  Регіональна та соціальна політика держави 2 1 
Тема 2.6  Регіональна та соціальна політика держави 2 - 
Разом за розділом 2 12 2 
 

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 

Тема: Державне регулювання економіки як наука та сфера 

реалізації функцій державного управління 

Мета заняття: закріплення теоретичних знань щодо суті, теорії 

походження та функції держави, а також об’єктивної необхідності 

державного регулювання   

План проведення заняття: 

1. Необхідність здійснення державного втручання в економіку. 



2. “Провали” ринку: асиметрія інформації, екстерналії, обмеженість 

конкуренції, “трагедії спільнот” 

3. Теорії макроекономічного регулювання. 

4. Сучасні підходи й принципи державного регулювання економіки. 

5. Особливості управління економікою перехідного типу. 

Ключові поняття: державне регулювання, провали ринку, принципи 

державного регулювання, економіка перехідного періоду. 

Література: 1,2, 3, 5, 8, 15, 16, 20, 21, 24, 27, 28 
 

Питання для дискусії та завдання. 

1. Особливості трансформаційного періоду економічного розвитку.  

2. Недоліки ринкового самоврядування. Функції держави в сучасній 

економіці.  

3. Суб’єкти ДРЕ. Розподіл повноважень у системі органів державно- го 

регулювання.  

4. Класифікація методів ДРЕ. 

5. Сутність, цілі та види економічної політики.  

6. Стратегія соціально-економічного розвитку України: сутність, ці- лі, зміст, 

порядок складання.  

7. Прогнозування та макроекономічне планування.  

Завдання 1. 

Ви живете на березі річки. На іншому березі стоїть хімічний завод, який 

забруднює річку шкідливими викидами. Які екстерналії виникають у такому 

випадку? Як їх позбутися (теорема Коуза)? Що може завадити мешканцям і 

заводу дійти згоди (трансакційні витрати)?  

Завдання 2. 

Податок на пальне у США складає майже 50% його ціни, а у єв- ропейських 

країнах він ще вище. Чому податок на продаж пального набув широкого 

розповсюдження? Чи можна вважати його корегуючим податком? Якщо 

можна, поясніть на подолання яких зовнішніх ефектів він спрямований?  



Завдання 3. 

Визначте хронологічно, якщо це можливо, початок виконання державою 

кожної з її функцій.  

Завдання 4. 

Прослідкуйте, як з XVII ст. до нашого часу змінювалося ставлення 

економістів до проблеми державного регулювання економіки: а) чому ця 

проблема постійно знаходилася в центрі уваги економістів? б) чи є в еволюції 

поглядів економістів на цю проблему певна закономірність?  

Завдання 5. 

Дайте оцінку еволюції взаємного впливу держави і ринку. Чим обумовлений 

цей вплив?  

Завдання 6. 

Прокоментуйте вислів В. Ойкена: “Більше чи менше державності – така 

постановка питання проходить повз проблему. Мова йде не про кількісну, а 

про якісну проблему. Наскільки неможливо в епоху промисловості, сучасної 

техніки великих міст і скупчення людських мас залишати напризволяще 

формування економічного порядку, настільки й сама держава не здатна 

керувати економічним процесом”.  

Завдання 7. 

Економічну роль держави можна характеризувати за допомогою різних 

показників. За якими саме показниками, на Вашу думку, це краще робити? 

Проаналізуйте переваги й недоліки кожного з наведених:  

• величина державної власності;  

• споживання ресурсів державними підприємствами;  

• частка державних витрат у ВВП;  

• частка державного споживання у ВВП;  

• частка державних службовців у загальній чисельності зайнятих в 

економіці (в т.ч. держапарату);  

• частка інвестицій державних підприємств у сукупних валових 

інвестиціях;  



• частка соціальних трансфертів у доходах населення.  

Наведіть, якщо можливо, окремі дані з української статистики  за останні 

роки.  

Завдання 8. 

 Яку модель ринкової економіки, на Вашу думку (в залежності від 

ролі державного сектора), слід обрати за мету економічних перетворень в 

Україні?  

Завдання 9. 

 Як Ви вважаєте, які задачі мав вирішити український уряд протягом 

90-х років?  

Завдання 10. 

 Прокоментуйте слова П. Друкера: “Немає бідних і багатих країн, є 

лише погано і добре керовані країни”.  

 Тестові завдання для перевірки знань 

1.	  Дайте визначення наступним поняттям. 

1.1 Національна економіка 

1.2  Економічна система 

1.3 Змішана система макроекономічного регулювання 

1.4  Економічний лібералізм 

1.5 Економічний дирижизм 

1.6 Макроекономічна ефективність 

1.7 Функції державного регулювання 

1.8 Цілі державного регулювання 

2. Яке поняття характеризує дане визначення: 

2.1 наука є синтезом знань про суть, методологію і засоби впливу держави 

на соціально-економічні процеси, що відбулися в країні. Це наука про 

ефективне використання різноманітних форм, методів та інструментів, що є в 

розпорядженні держави для реалізації соціально-економічних цілей сталого 

розвитку; 



2.2  особливим чином упорядкована, скоординована система зв’язків між 

суб’єктами національної економіки; 

2.3 форма організації та функціонування відносин між суб’єктами 

господарювання, що базуються на принципах економічного лібералізму, 

вільної взаємодії попиту і пропозиції, вільного ціноутворення і конкуренції; 

2.4  жорстко централізоване, тотальне державне управління соціально-

економічним розвитком країни на основі директивного плану; 

2.5 соціальне партнерство, яке забезпечується завдяки взаємодії трьох 

суб’єктів: держави, роботодавців і робітників (в особі профспілок); 

2.6  система методів задля здійснення підтримуючої, комплексної та 

регулюючої діяльності держави, спрямованої на створення умов, 

ефективного функціонування ринку та вирішення складних соціально-

економічних проблем розвитку національної економіки; 

2.7 система взаємоузгоджених та взаємоформуючих цілей, ідей та принципів 

соціально-економічного розвитку країни, основні завдання, засоби й методи 

їх досягнення, а також діяльність органів державної влади і управління щодо 

їх реалізації. 

3. Оберіть правильну відповідь: 

3.1 Яка функція визначає основні цілі, напрямки, пріоритети в розвитку 

національної економіки: 

   А) контролююча, 

   Б) цільова, 

   В) стимулююча, 

   Г) правова. 

3.2 Лібералізована система управління національною економікою, основний 

акцент робиться на використання ринкових регуляторів, участь держави 

мінімальна, переважно застосовуються опосередковані (непрямі) методи 

ДРЕ: 

   А) економічний лібералізм, 

   Б) японська система державного регулювання, 



   В) економічний дирижизм, 

   Г) ринковий механізм. 

3.3 Управління соціально-економічним розвитком країни на основі активного 

втручання держави у процес розподілу доходів, створення розвиненої 

системи соціального захисту населення, значний державний сектор 

економіки (понад 50%), який відіграє суттєву роль: 

   А) економічний лібералізм, 

   Б) японська система державного регулювання, 

   В) економічний дирижизм, 

   Г) ринковий механізм. 

3.4 Політика спрямована на підтримку стабільного економічного 

зростання та мінімізацію негативних наслідків фаз економічних циклів: 

   А) регіональна, 

   Б) антициклічна, 

   В) інвестиційна, 

   Г) соціальна. 

3.5 Політика направлена на регулювання капіталовкладень з метою 

структурної перебудови виробництва, її технічної і технологічної 

модернізації: 

   А) регіональна, 

   Б) антициклічна, 

   В) інвестиційна, 

   Г) соціальна. 

3.6 Політика направлена на збалансований та стабільний розвиток 

регіонів, виходячи із загальнонаціональних інтересів: 

   А) регіональна, 

   Б) антициклічна, 

   В) інвестиційна, 

   Г) соціальна. 



3.7 Вид державного регулювання передбачає значний вплив держави на 

соціально-економічний розвиток з активним використанням прямих 

специфічних, а також адміністративних методів, зі значною часткою 

державного сектора економіки (до 20%). Це такі країни, як Швеція, 

Австрія, Німеччина, Японія: 

   А) економічний лібералізм, 

   Б) японська система державного регулювання, 

   В) економічний дирижизм, 

   Г) ринковий механізм. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 
 

Тема: Структурна політика держави  

Мета заняття: вивчення особливостей структурування економіки за 

власністю та видами економічної діяльності, визначення іструментів 

державного регулювання, які формують структуру економіки. 

План проведення заняття: 

1. Структура економіки як об’єкт державного регулювання. 

2. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції. 

3. Сучасний стан структури економіки України. 

4. Державне регулювання інвестиційних процесів. 

 

Ключові поняття:  Структура економіки. Відтворювальна структура. 

Галузева структура. Територіальна структура. Зовнішньоекономічна 

структура. Соціальна структура. Міжгалузевий баланс виробництва та 

розподілу продукції ( МГБ). Класифікація МБГ. Структура МБГ. Проміжний 

продукт. Коефіцієнт прямих витрат. Коефіцієнт повних витрат. Кінцевий 

продукт. Основне рівняння МБГ. Додаткова вартість. Друге рівняння МБГ. 

Третє рівняння МБГ. Значення МБГ для ДРЕ. Структурне реформування. 

Цілі структурної перебудови. Конкурентні переваги. Метод “ ключових 

галузей”. Критерії пріоритетності галузі. 



Державна інвестиційна політика. Механізм реалізації інвестиційної 

політики. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Пряме управління 

інвестиціями. Державні інвестиції. Амортизаційна політика. Інвестиційний 

проект. Основні принципи державного регулювання інвестиційних процесів. 

Державне регулювання іноземних інвестицій. Основні шляхи залучення 

інвестицій. 

Література: 1,2, 4, 8, 34, 35 

Питання для дискусії та завдання. 

1. Структура економіки як багатопланове поняття. 

2. Що являє собою міжгалузевий баланс? Яка його структура? 

3. Значення міжгалузевого балансу  у макроекономічному регулюванні. 

4. Світовий досвіт структурної перебудови економіки.  

5. Що таке “метод ключових галузей” ? 

6. Назвіть основні методи структурного регулювання. 

7. Що таке інвестиційна політика держави ?  

8. Джерела фінансування державних інвестицій. 

9. В чому полягають реформи на мікрорівні? 

10. Які інструменти використовує держава для проведення 

промислової політики? Яка головна мета промислової політики в Україні? 

11. В чому полягає різниця між західноєвропейським та японським 

типами промислової політики? 

Завдання 1. 

Існує ряд сфер в країнах розвинутої ринкової економіки, де держава впливає 

безпосередньо на економіку окремих підприємств, на формування цін і 

витрат. Це, по-перше, природні монополії, по-друге, сільське господарство. В 

90-ті роки, незважаючи на гострі дискусії, що точилися між противниками і 

прибічниками подібної політики, основні напрямки державної підтримки все 

ж таки збереглися. Ваше ставлення до цих напрямків політики уряду? Чи 

відповідають вони українським реаліям?  

Завдання 2. 



В програмі “Україна-2010” був визначений як пріоритетний напрямок 

розвитку економіки в 1993-2003 рр. зростання чисельності малих 

підприємств в харчовій і легкій промисловості. Як, на Вашу думку, чому 

були обрані підприємства саме цих галузей? Чи реалізується цей напрямок 

програми сьогодні?  

Завдання 3. 

Вже зараз прогнозуються великі промислові проблеми, що чекають країни 

пострадянського простору в 2003 р. За підрахунками експертів, у зв’язку зі 

зносом основних фондів промисловість (в тому числі російська і українська) 

втратить до 20% обладнання. Оскільки останній раз великі інвестиції в 

обладнання були зроблені в 1988 р., з 2003 р. країни вступають у період, коли 

щорічно буде втрачатися частина промислового потенціалу. Як, на Вашу 

думку, можна запобігти цьому і відновити нормальний інвестиційний 

процес?  

Тестові завдання для перевірки знань 

1. Якщо у формулі Х = а0(100 + Тпра) / 100а0 – обсяг ВВП у базовому році; 

Тпра – темп приросту ВВП у році, що аналізується, у порівнянні з 

базовим (%), то Х – це: 

 1.1 дефлятор ВВП; 

1.2 обсяг ВВП у році, що аналізується;  

1.3 темп зростання ВВП;  

1.4 питома вага структурного елемента а0 у ВВП;  

1.5 коефіцієнт зростання ВВП. 

2. Яке з тверджень є найменш переконливим: “За активної структурної 

політики держави структура економіки змінюється внаслідок”: 

2.1 державних централізованих капітальних вкладень»;  

2.2 вільного перетікання капіталу і робочої сили у рентабельніші сфери»;  

2.3 надання кредитних пільг; 

2.4 надання податкових пільг; 

2.5 надання фінансової допомоги у вигляді субсидій, дотацій, субвенцій.  



3. Пріоритетними є елементи структури, до яких застосовується 

стратегія:  

3.1 розвитку «від досягнутого рівня»;  

3.2 встановлення коротко- та середньострокових цілей на рівні, вищому за 

рівень, досягнутий у минулому; 

3.3 встановлення цілей на рівні, нижчому за рівень, досягнутий у минулому; 

3.4 ліквідації; 

3.5 переорієнтації.  

4. До методів прямого регулювання структури економіки належить: 

4.1 надання податкових пільг;  

4.2 надання кредитних пільг;  

4.3 надання фінансової допомоги у вигляді субсидій, дотацій, субвенцій;  

4.4 здійснення політики прискореної амортизації; 

4.5 експертиза інвестиційних проектів. 

5. Яке із структурних зрушень не характерне для економіки України у 

1990–1999 рр.:  

5.1 зменшення питомої ваги галузей ПЕК у структурі промислового 

виробництва; 

 5.2 зменшення питомої ваги галузей інвестиційного комплексу;  

5.3 збільшення частки енергоємних та екологічно шкідливих галузей у 

структурі промислового виробництва;  

5.4 зменшення питомої ваги машинобудування у структурі промислового 

виробництва;  

5.5 зменшення питомої ваги легкої промисловості у структурі промислового 

виробництва.  

6. Яке із тверджень є помилковим: 

6.1 інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій громадян, 

юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій; 

6.2 основною метою інвестування є збільшення економічного потенціалу;  

6.3 валові інвестиції – це частка ВВП;  



6.4 капітальні вкладення – це витрати на створення основних фондів;  

6.5 суб’єктами інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні 

особи України та іноземних держав, а також держава.  

7. Що не належить до методів податкового регулювання інвестиційних 

проектів: 

 7.1 запровадження диференційованих ставок оподаткування;  

7.2 маніпулювання обліковими ставками;  

7.3 звільнення від сплати податку;  

7.4 зменшення бази оподаткування;  

7.5 усунення подвійного оподаткування. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 

Тема:  Форми державного регулювання економіки 

Мета заняття: ознайомлення з основними формами державного 
регулювання, які впливають на стабілізацію економіки. 

План проведення заняття: 

1. Державний бюджет – головний засіб регулювання економіки. 

2. Кредитно – грошова політика держави. 

3. Вплив держави на ціни і ціноутворення. 

4. Функція місцевих бюджетів у регулюванні економічних відносин. 

Ключові поняття: Фінансово – бюджетне регулювання. Фінансова система 

держави. Основні функції бюджету. Фінансова політика. Основні 

параметри державного бюджету. Дискреційна фінансова політика. Не 

дискреційна політика. Основні засоби дискреційної політики держави. 

Елементи фінансової політики.  Групи видатків державного бюджету. 

Функції видатків державного бюджету. Видатки на соціальні потреби. 

Витрати на потреби народного господарства. 

Фіскальна політика. Бюджетні доходи. Податки. Податкова система. Види 

податкових надходжень. Дефіцит державного бюджету. Головні суб’єкти 

державного регулювання фінансово – бюджетної сфери. Кредитно – 

грошова політика держави. Центральний банк . Банківська система  



держави. Грошова система країни. Кредитна система країни. Національний 

банк України. Основні функції НБУ. Кредитно –грошові інструменти. Емісія 

грошей. Облікова ставка. Норми мінімальних резервів. Кількісні обмеження 

кредиту. Світовий досвід кредитно – грошового регулювання. Світовий 

досвід регулювання ринку цінних паперів. Американська модель регулювання 

ринку цінних паперів. Європейська модель регулювання ринку цінних паперів. 

Операції на фондовому ринку в Україні.  

Література: 1,2, 4, 8, 34, 35 

Питання для дискусії та завдання. 

1. Що передбачає фінансово – бюджетне регулювання ? 

2. Які складові фінансової системи країни ? 

3. Що таке державний і консолідований державні бюджети ? 

4. Що являє собою фіскальна політика ? Які її основні види ? 

5. Які методи й інструменти ДРЕ належать до грошово – кредитних ? 

6. Що таке політика “дорогих грошей” і політика “дешевих грошей”? 

7. Що передбачає такий захід держави, як операції на відкритому ринку ? 

8. Назвіть основну мету й види цінового регулювання ? 

Завдання 1. 

Наведіть приклади взаємодії, взаємодоповнення і нейтральності цілей 

стабілізаційної політики. Що визначає тактику стабілізаційної політики 

уряду в конкретній ситуації?  

Завдання 2. 

В поточному році національний доход країни склав 200 млрд. крон. 

Національний доход за умов повної зайнятості складає 240 млрд. Державні 

витрати склали 75 млрд., а діюча ставка податку на доходи фізичних осіб 

дорівнює 25%. Із врахуванням виконання бюджету в поточному році частка 

державного боргу в національному доході склала 40%. Поточна ставка 

банківського відсотка дорівнювала 10%. Визначте дефіцит (профіцит) 

бюджету: загальний, структурний, циклічний, первісний.  

Завдання 3. 



Проаналізуйте структуру Державного бюджету України та спробуйте 

оцінити наближеність української держави до контрактного або 

експлуататорського типу. 

Завдання 4. 

Проаналізуйте зміни в структурі й обсягах надходжень податків в бюджет 

України протягом останніх трьох років. Чим відрізняється структура доходів 

держбюджету в Україні й розвинутих країнах? 

Завдання 5. 

 

Резерви комерційних банків складають 1 млрд грн. Депозити – 4 млрд грн. 

Норма обов'язкових резервів становить 25%. Якщо Централь- ний банк 

вирішить знизити обов'язкову норму резервування до 20%, на скільки може 

збільшитися пропозиція грошей? 

Завдання 6. 

Центральний банк купує державні облігації в комерційних банків на суму 

100 млн грн. Як може змінитися пропозиція грошей, якщо комерційні банки 

цілком використають свої кредитні можливості, за умови, що норма 

резервування депозитів становить 0,1 (10%). 

Завдання 7. 

Скласти зведений баланс фінансових ресурсів держави і визначи-ти суми 

ресурсів, видатків та перевищень ресурсів над видатками або ви- датків над 

ресурсами. 

Вихідні дані: 

1. Видатки бюджетів і державних позабюджетних фондів становлять 

відповідно 29,2 млрд і 12,2 млрд грн. 

2. Доходи бюджетів і державних позабюджетних фондів становлять 

відповідно 27,3 млрд і 9,8 млрд грн. 

3. Доходи та видатки державних підприємств становлять відповідно 29,8 

млрд і 28,3 млрд грн. 

4. Сума коштів іноземних інвесторів дорівнюватиме сумі витрат іно- земних 



інвесторів на розвиток економіки і становитиме по 2,8 млрд грн. 

5. Довгострокові кредити на розвиток економіки, надані банками України, та 

кредити міжнародних фінансових організацій становлять від- повідно 1,2 

млрд і 3,7 млрд грн. 

6. Витрати на реалізацію програм розвитку економіки за рахунок дов- 

гострокових кредитів, наданих банками України, та використання креди- тів 

міжнародних фінансових організацій становлять відповідно 1,1 млрд і 3,7 

млрд грн. 

 

Тестові завдання для перевірки знань 

1. В Україні бюджетна система складається з: 

 1.1 державного і місцевих бюджетів, бюджету АР Крим, фінансів під- 

приємств, централізованих державних та інших фондів;  

1.2 сукупності підприємств (установ, організацій), що фінансуються з 

державного і місцевих бюджетів;  

1.3 державного бюджету, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів;  

1.4 доходів і видатків державного і місцевих бюджетів;  

1.5 надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів. 

 2. Яка з відповідей є помилковою: «Доходи державного бюджету 

України формуються за рахунок:  

2.1 дивідендів, одержаних від акцій, що належать державі в акціонерних 

господарських товариствах;  

2.2 частини податку з реклами;  

2.3 частини акцизного збору; 

2.4 надходжень від реалізації державного майна, що перебуває у 

загальнодержавній власності;  

2.5 орендної плати за оренду майна, що перебуває у загальнодержавній 

власності.  

3. Бюджетні субвенції – це: 



3.1 особливий вид асигнувань з державного бюджету з метою збалансу- 

вання доходів і видатків нижчих бюджетів; 

3.2 допомога, яку здійснює держава з державного бюджету з метою під- 

тримки населення, а також певних видів підприємницької діяльності, 

пріоритетних сфер і галузей економіки; 

3.3 оборотна касова готівка, що може використовуватися протягом бю- 

джетного року на покриття тимчасових касових розривів; 

3.4 кошти на фінансування невідкладних витрат, які не могли бути пе- 

редбаченими під час затвердження державного бюджету; 

3.5 один з видів державної фінансової допомоги центральним або місцевим 

органам виконавчої влади, що надається на конкретні цілі. 

4. Згідно з бюджетною класифікацією видатки розвитку – це витрати 

бюджетів на фінансування:  

4.1 державних послуг, пов’язаних з економічною діяльністю; б) суспільних 

послуг; 

4.2 державних послуг загального призначення;  

4.3 інвестиційної та інноваційної діяльності; 

 4.4 мережі підприємств (установ, організацій), яка діє на початок 

бюджетного року.  

5. Відповідно до Закону України «Про бюджетну систему України» 

бюджетну декларацію (постанову про основні напрями бюджетної полі- 

тики на наступний рік) розробляє: 

 5.1 Президент України; 

5.2 Верховна Рада України; 

5.3 Кабінет Міністрів України;  

5.4 Міністерство фінансів України;  

5.5 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. 

6. До сектора загального державного управління належать:  

6.1 підприємства, які виробляють товари для продажу на ринку за цінами, 

що відшкодовують витрати виробництва та забезпечують прибуток;  



6.2 установи, основною функцією яких є фінансове посередництво, що 

здійснюється на комерційній основі;  

 6.3 бюджетні установи, головною функцією яких є перерозподіл доходів 

і багатства, а також надання неринкових послуг суспільству в цілому 

та окремим його членам;  

6.4 організації, головна функція яких полягає у наданні неринкових послуг 

членам цих організацій; д) домашні господарства. 

7. Яка із статей матеріального балансу (балансу попиту і пропозиції 

найважливіших видів матеріально-технічних ресурсів) належить до 

розділу, що характеризує пропозицію? 

 7.1 виробниче споживання; 

7.2 невиробниче споживання; 

7.3 виробництво;  

7.4 експорт;  

7.5 перевищення пропозиції над попитом. 

8. Державне замовлення – це:  

8.1 потреба країни в продукції (роботах, послугах), необхідній для виконання 

державою своїх функцій; 

8.2 договір між державою і виробником;  

8.3 форма закупівлі продукції (робіт, послуг), яка передбачає вибір 

виробника шляхом оцінювання його пропозицій»;  

8.4 засіб задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах);  

8.5 комплект документів, в якому визначено організаційні та правові 

зобов’язання держави та підприємства.  

9. Термін «операції на відкритому ринку» означає: 

9.1 діяльність комерційних банків по кредитуванню фірм і населення;  

9.2 діяльність центрального банку по наданню позичок комерційним 

банкам;  

9.3 вплив на рівень процентних ставок, що робиться шляхом зростання 

або зниження загального розміру позичок, наданих комерційними 



банками;  

9.4 операції центрального банку, що приводять до збільшення або зниження 

загальної величини поточних рахунків комерційних банків;  

9.5 діяльність центрального банку при покупці або продажу державних 

цінних паперів.  

10. Якщо центральний банк прагне збільшити обсяг ВНП, які з 

наведених нижче заходів він не повинен започатковувати:  

10.1 збільшення інвестиційних витрат для того, щоб підвищити рівень 

загальних витрат;  

10.2 підвищення відсоткових ставок для того, щоб зробити кредити більш 

привабливими для власників готівки;  

10.3 збільшення банківських резервів для того, щоб стимулювати підвищення 

банками своїх негрошових активів;  

10.4 збільшення коштів на поточних рахунках;  

10.5 збільшення доступності кредиту. 

11. Підвищення центральним банком дисконтної ставки спрямовано на:  

11.1 зниження загальної величини резервів комерційних банків;  

11.2 стимулювання росту величини заощаджень населення;  

11.3 сприяння росту обсягів позичок, наданих центральним банком 

комерційним банкам;  

11.4 збільшення загального обсягу резервів комерційних банків;  

11.5 досягнення інших цілей. 

12. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних 

паперів населенню, то цей захід веде до:  

12.1 збільшення загальної суми особистих заощаджень;  

12.2 зменшення обсягу позичок, наданих комерційними банками; 

12.3 збільшення загальної суми депозитів комерційних банків;  

12.4 зниження рівня процентних ставок; 

12.5 збільшення кількості банкнот в обігу. 

13. Якщо центральний банк купує у населення велику кількість 



державних цінних паперів, то:  

13.1 зобов'язання центрального банку у формі резервів комерційних банків 

збільшуються;  

13.2 поточні рахунки комерційних банків зменшуються;  

13.3 загальна маса грошей на руках у населення зменшується;  

13.4 дисконтна ставка і обсяг позичок центрального банку зростають;  

13.5 дисконтна ставка і обсяг позичок центрального банку зменшуються. 

14. Термін «дисконтна ставка» означає:  

14.1 рівень зниження ціни для центрального банку, коли він скуповує 

державні цінні папери;  

14.2 ступінь тиску центрального банку на комерційні банки з метою 

зниження обсягу видаваних ними позичок;  

14.3 відсоткову ставку по позичках, наданих комерційним банкам;  

14.4 ступінь впливу центрального банку на зростання грошової маси і обсягу 

ВНП;  

14.5 усі попередні відповіді неправильні. 

15. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних 

паперів на відкритому ринку, то він переслідує мету:  

15.1 зробити кредит більш доступним; 

15.2 ускладнити покупку населенням державних цінних паперів;  

15.3 збільшити обсяг інвестицій;  

15.4 знизити дисконтну ставку;  

15.5 зменшити загальну масу грошей в обігу. 

16. Які із заходів доцільно використовувати одночасно:  

16.1 збільшення державних витрат і обсягу грошової маси;  

16.2 скорочення прибуткового податку і обсягу грошової маси;  

16.3 збільшення трансферних платежів і скорочення обсягу грошової маси; 

16.4 збільшення податків і обсягу грошової маси;  

16.5 збільшення трансферних платежів і обсягу грошової маси. 

17. Якщо економіка характеризується високим рівнем безробіття, що 



відбудеться зі стабільними цінами та яка з комбінацій заходів 

державного регулювання дозволить скоротити безробіття: 

 17.1 покупка державних цінних паперів на відкритому ринку і збільшення 

податків;  

17.2 продаж державних цінних паперів на відкритому ринку і скорочення 

податків;  

17.3 продаж державних цінних паперів на відкритому ринку і скорочення 

державних витрат;  

17.4 покупка державних цінних паперів на відкритому ринку і збільшення 

державних витрат;  

17.5 продаж державних цінних паперів на відкритому ринку і збільшення 

податків. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 

Тема: Державне регулювання підприємницької діяльності 

Мета заняття: ознайомитися зі змістом та роллю підприємницької 

діяльності; порівняти переваги та недоліки конкретних організаційних форм 

 підприємницької діяльності; визначити необхідність, встановити цілі 

державного регулювання підприємницької діяльності; охарактеризувати 

методи регулювання підприємницької діяльності. 

План проведення заняття: 

1. Сутність підприємницької діяльності, її роль у розвитку національної 

економіки. 

2. Організаційні форми підприємницької діяльності.  

3. Сутність та необхідність державної політики у сфері підприємництва.  

4. Методи державного регулювання підприємницької діяльності. 

Ключові поняття:	   Підприємництво. Фактори, що обумовлюють 

державне регулювання підприємництва.  Класифікація форм 

підприємництва, його організаційні форми. Інноваційне підприємництво. 

Мікроекономічна політика  держави. Принципи мікроекономічної політики. 

Фінансові важелі мікроекономічної політики. Підприємницьке середовище. 



Конституціональні перетворення. Механізм впливу держави на 

підприємництво. Державна підтримка малого підприємництва. 

Класифікаційні ознаки малого підприємництва. Форми фінансово – 

економічної підтримки малого підприємництва.  Суб’єкти державного 

регулювання підприємництва в Україні. Суб’єкти державного впливу на 

підприємництво. Інститут банкрутства і санації підприємств. 

Література: 2, 3, 7, 8, 18, 25, 26, 29 

Питання для дискусії та завдання 

1. У чому полягає суть державного регулювання підприємницької діяльності ? 

2. Що таке мікроекономічна політика держави ? На яких засадах вона 

ґрунтується ? 

3. Що таке інституціональні перетворення та їх значення для розвитку 

вітчизняного бізнесу ? 

4. Які основні завдання держави щодо створення та розвитку підприємництва в 

Україні ? 

5. Що таке державний сектор економіки, його показники ? 

6. Що таке казенні, або унітарні підприємства ? 

Завдання 1. 

Ви володієте часткою у фірмі «Омега», яка складає 20000 грн. Окрім Вас, у 

фірми є ще 39 рівноправних співвласників. Статутний капітал фірми 800000 

грн. Фірма зазнала збитків у розмірі 1 млн грн. Розрахуйте частку збитків, 

яку Вам доведеться взяти на себе, якщо фірма збанкрутує, якщо фірма: а) 

повне товариство; б) акціонерне товариство. 

Завдання 2. 

1. Дайте визначення наступним поняттям. 

1.1 Державне регулювання виробничої діяльності. 

1.2 Підприємництво.  

1.3 Мікроекономічна політика. 

1.4  Підприємницьке середовище. 
1.5  Інтитуціольні перетворення . 



1.6  Конкурентна політика.  
1.7  Антимонопольна політика.  
1.8  Мале підприємство.  

Завдання 3. 

Яке поняття характеризує дане визначення: 

- процес застосування державних заходів для стимулювання діяльності 

виробничих підприємств усіх всіх форм власності, 

- самостійна господарсько – фінансова діяльність суб’єктів на свій ризик , під 

власну фінансову і майнову відповідальність  у межах чинного 

законодавства, спрямована на досягнення комерційного успіху, 

- це система правових, організаційних та регулятивно – контролюючих 

заходів держави, спрямованих на створення сприятливого підприємницького 

середовища і управління державним секторам економіки для забезпечення 

ефективності та конкурентноздатності національної економіки, 

- сукупність умов, що впивають на формування та розвиток підприємництва, 

- постійний та послідовний курс органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування спрямований на впровадження оптимального державного 

управління в економічній соціальній сфері, створені сприятливих умов для 

розвитку підприємництва, насамперед інституційних перетворень, 

- формування системи соціально – економічних відносин  шляхом створення 

відповідних економічних, правових та соціальних інститутів. 

Тестові завдання для перевірки знан 

1. Яке з тверджень є помилковим: «Розвиток підприємництва сприяє:  

1.1 стабілізації структури економіки»;  

1.2 підвищенню ефективності суспільного виробництва;  

1.3 підвищенню життєвого рівня населення; 

1.4 економічному зростанню; 

1.5 створенню інноваційного середовища.  

2. Згідно із Законом України «Про підприємництво» метою 

підприємництва є:  



2.1 інвестування; 

2.2 інновації;  

2.3 виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг);  

2.4 одержання прибутку (доходу);  

2.5 виконання державних програм економічного та соціального розвитку 

країни.  

3. За галузевою ознакою підприємства класифікуються на: 

3.1 цілорічні та сезонні;  

3.2 промислові, сільськогосподарські, торговельні, будівельні тощо;  

3.3 виробничі, невиробничі, комбіновані;  

3.4 державні, колективні, приватні, орендні тощо;  

3.5 малі підприємства, кооперативи, спільні підприємства, конгломерати, 

франчайзинги. 

 4. Нормативно-правове регулювання в Україні стосується підприємств: 

4.1 приватного сектора;  

4.2 державного сектора;  

4.3 корпоративного сектора;  

4.4 фінансового сектора;  

4.5 всіх секторів економіки. 

5. Відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних 

підприємств» приватизація державного майна – це: 

 5.1 перетворення структурних підрозділів державних підприємств на 

самостійні підприємства;  

5.2 відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь 

фізичних та юридичних осіб з метою підвищення соціально-економічної 

ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову 

економіки; 

5.3 комплекс заходів, які здійснюються державою з метою зниження рівня 

монополізації ринків; 

5.4 процес переходу від державної економіки до багатоукладної, до 



подолання соціально-економічної монополії держави; 

5.5 процес перетворення державних підприємств, закритих акціонерних 

товариств, виробничих об’єднань на відкриті акціонерні товариства. 

6. Яке з тверджень є помилковим: «До груп порушень антимонопольного 

законодавства України належить:  

6.1 зловживання монопольним становищем;  

6.2 порушення прав споживачів; 

6.3 неправомірні угоди;  

6.4 дискримінація підприємців органами влади та управління;  

6.5 недобросовісна конкуренція. 

7. Яке з тверджень є помилковим: 

 7.1 банкрутство – це визнаний арбітражним судом факт неспроможності 

фізичної чи юридичної особи задовольнити вимоги кредиторів;  

7.2 суб’єктами банкрутства можуть бути юридичні особи – суб’єкти 

підприємницької діяльності, неспроможні своєчасно виконати свої 

зобов’язання перед бюджетом;  

7.3 суб’єкт підприємницької діяльності стає банкрутом тільки за рішенням 

арбітражного суду. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 

Тема: Науково-технічна та інноваційна політика 

Мета заняття: ознайомитися з організаційними принципами, методами та 

формами реалізації науково-технічної політики; обговорити концепцію 

науково-технічного розвитку України; визначити зміст, показати 

необхідність інноваційного процесу в економічному розвитку; 

охарактеризувати шляхи підтримки державою інноваційної діяльності, 

обговорити методи державного регулювання інноваційного процесу. 

План проведення заняття: 

1. Науково-технічний прогрес та економічне зростання.  

2. Сутність і необхідність науково-технічної політики.  

3. Методи науково-технічної політики, її основні форми.  



4. Концепція науково-технічного розвитку України. 

5. Сутність інноваційного процесу, його значення для економічного 

розвитку. 

6. Суб’єкти та об’єкти інноваційного процесу. 

7. Державне регулювання інноваційних процесів: напрями, форми, методи. 

Ключові поняття: Науково – технічний прогрес ( НТП ). Науково – 

технічний потенціал. Державна науково – технічна політика. Інновація. 

Інноваційний потенціал. Інноваційні процеси. Умови ефективного науково- 

технічного розвитку країни. Складові науково – технічної політики. Цілі 

науково – технічної політики. Державна інноваційна політика цілі 

інноваційної політики. Синхронізація інвестиційних та інноваційних циклів. 

Політика прискореної амортизації. Моделі інноваційного розвитку. 

Індустріальна модель. Постіндустріальна модель. Механізм 

макроекономічного регулювання науково – технічного розвитку. Основні 

державні регулятори науково – технічного розвитку. Науково – технічне 

прогнозування. Науково – технічні програми. Критерії вибори науково – 

технічних проектів. Форми державної підтримки інноваційної діяльності.  

Форми реалізації інноваційної діяльності. Університетські промислово 

дослідницькі центри. Технополіси. Технопарки. Інноваційні інкубатори. 

Венчурні підприємства. Соціальна ефективність впровадження НТП. 
Література: 1, 5, 8, 11, 13,14, 22, 31, 32 

Питання для дискусії та завдання. 
	  

1. Поясніть об’єктивну необхідність втручання держави у розвиток НТП.  

2. Що таке науково – технічний та інноваційний потенціали? 

3. Назвіть складові науково – технічної політики? 

4. Які цілі науково – технічної політики держави? 

5. Що таке інноваційна політика держави? 

6. На яких принципах базується інноваційна політика держави? 

7. Яку роль у розвитку НТП відіграють інноваційні структури (технополіси, 

технопарки, венчурні підприємства)? 



8. Які стратегічні ідеї здатні забезпечити прорив вітчизняних технологій на 

світові ринки ? 

Тестові завдання для перевірки знань 

 

1. Яке з тверджень є помилковим: 

 1.1 інноваційна діяльність, пов’язана з капіталовкладеннями в інновації, 

називається інноваційною формою інвестування;  

 1.2 бюджетне фінансування наукових досліджень належить до методів 

прямого регулювання НТП;  

1.3 згідно з Посланням Президента України до Верховної Ради України 

2000 р. зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-тех-нологічні 

інновації є пріоритетом стратегії економічної політики України; 

1.4 інновації – це кінцевий результат інвестицій;  

1.5 одним із видів інноваційної діяльності є розробка та впровадження 

нових ресурсозберігаючих технологій.  

2. Яке з тверджень є помилковим: «Одним з видів інноваційної 

діяльності є: 

1.1 випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;  

1.2 впровадження ресурсозберігаючих технологій;  

1.3 прогресивні міжгалузеві структурні зміни; 

1.4 виробництво товарів (надання послуг, виконання робіт; 

1.5 розробка нових енергозберігаючих технологій».  

3. Однією з фаз поширення інновацій є: 

3.1 реалізація довгострокових науково-технічних програм;  

3.2 дифузія нововведень;  

3.3 фінансування освіти;  

3.4 підготовка висококваліфікованих спеціалістів; 

3.5 фінансування фундаментальних наукових досліджень.  

4. За простого міжорганізаційного інноваційного процесу: 

4.1 нововведення не набуває товарної форми;  



4.2 нововведення стає предметом купівлі-продажу в стосунках між 

виробниками та споживачами;  

4.3 нововведення вдосконалюється, набуває нових якостей, розширюються 

ринки його збуту;  

4.4 відбувається розширене відтворення суспільного виробництва;  

4.5 відбувається просте відтворення суспільного виробництва. 

5. Чергування стадій інноваційного процесу здійснюється у такій 

послідовності: 

5.1 виявлення незадоволених потреб → наукові дослідження → 

конструкторські розробки → експериментальне виробництво → підготовка 

масового виробництва → використання новинки; 

5.2 виявлення незадоволених потреб → конструкторські розробки → наукові 

дослідження → експериментальне виробництво → підготовка масового 

виробництва → використання новинки; 

5.3 виявлення незадоволених потреб → використання новинки → 

конструкторські розробки → наукові дослідження → експериментальне 

виробництво → підготовка масового виробництва; 

5.4 виявлення незадоволених потреб → конструкторські розробки → 

використання новинки → наукові дослідження → підготовка масового 

виробництва → експериментальне виробництво. 

6. Виникнення позитивних екстерналій від інноваційної діяльності 

означає, що: 

6.1 ефект від нововведень отримує суб’єкт інноваційної діяльності; 

6.2 ефект від нововведень отримують суб’єкти, які не беруть участі в 

інноваційному процесі; 

6.3 ефект від нововведень не реалізується повною мірою;  

6.4 створюються передумови реалізації ефекту нововведення;  

6.5 інноваційний процес охоплює сфери матеріального і нематеріального 

виробництва і споживання.  

7. Як впливає НТП на криву виробничих можливостей: 



7.1 переміщує назовні;  

7.2 переміщує всередину;  

7.3 переміщує вниз;  

7.4 змінює на вигнуту;  

7.5 не змінює положення. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 

Тема: Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Мета заняття: з’ясувати сутність та обґрунтувати необхідність 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; встановити 

основні напрями державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

визначити переваги та недоліки протекціонізму та вільної торгівлі; 

охарактеризувати методи торгової політики, наслідки їх застосування; 

розкрити основні напрями державного регулювання іноземних інвестицій.  

План проведення заняття: 

1. Необхідність, сутність, цілі й принципи зовнішньоекономічної політики 

Української держави. 

2. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на функціонування 

зовнішньоекономічного сектора. 

3. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання. 

Ключові поняття: Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД). 

Зовнішньоекономічна політика держави. Державне регулювання ЗЕД. 

Об’єкти регулювання ЗЕД. Суб’єкти регулювання ЗЕД. Міжнародна 

координація. Основні цілі зовнішньоекономічної політики держави. Принципи 

зовнішньоекономічної політики. Національна економічна безпека. 

Економічний суверенітет країни. Принципи зовнішньоекономічної політики 

держави. Протекционізм. Фритредерство. Механізм державного 

регулювання ЗЕД. Методи регулювання ЗЕД. Прямі методи регулювання ЗЕД. 

Непрямі методи регулювання ЗЕД. Митне регулювання. Мито. Функції 

мита. Валютне регулювання ЗЕД. Шляхи стимулювання експорту. Методи 

нетарифного обмеження. Заборона експорту й імпорту.(ембарго). 



Квотування. Глобальні, індівідуальні, групові, спеціальні квоти.  Ліцензу-

вання. Відкрита, генеральна, індівідуальна, компенсаційні ліцензії. 

''Добровільні" обмеження експорту. Антидемпінгові заходи. Імпортний 

депозит Баланси міжнародних розрахунків. Платіжний баланс. Структура 

балансу. Торговий баланс країни. Золотовалютні резерви. Платіжний баланс 

як основний інструмент регулювання ЗЕД. 

Література: 1,2, 5, 6, 24, 30, 33 

Питання для дискусії та завдання. 

1. У чому полягає суть зовнішньоекономічної політики держави? 

2. Яка роль міжнародних установ в регулюванні зовнішньоекономічних 

відносин ? 

3. Які основні цілі зовнішньоекономічної політики Української держави? 

4. Що таке валютне регулювання ? 

5. Методи тарифного регулювання ЗЕД. 

6. Методи нетарифного регулювання ЗЕД  

7. У чому полягає суть платіжного балансу країни ? 

Завдання 1. 

Якими аргументами обґрунтовується необхідність посилення протекціонізму 

в зовнішній торгівлі? Якщо Ви – прибічник “free trade”, які аргументи Ви 

запропонуєте на користь лібералізації торгівлі в суперечці з 

протекціоністами?  

Завдання 2. 

“Як свідчить досвід, практика державного регулювання суттєво відрізняється 

від тих уявлень, які склалися в теорії... Однією з галузей, де найбільш гостро 

виявляється розрив між традиційною теорією та практикою державного 

економічного регулювання, є регулювання зовнішньої торгівлі. Більшість 

економістів-теоретиків продовжують дотримуватися точки зору, згідно з 

якою режим вільної торгівлі є кращим. Разом з тим практично всі країни тією 

чи іншою мірою реалізують стратегію протекціонізму, не обмежуючись 

випадками, коли обґрунтування використання зовнішньоторгівельних 



обмежень можна дати з позицій оптимального обкладання тарифом, захисту 

новітніх галузей тощо. В чому причина такої ситуації?” (С.О. Афонцев).  

Завдання 3. 

Чому політики неуважні до порад економістів? Наведіть приклади.  

Завдання 4. 

На думку багатьох, глобалізація є чинником зниження реального рівня життя 

основної частини населення планети, руйнування демократичних традицій і 

навіть пряма загроза національним інтересам. Які аргументи вони при цьому 

висувають? Чи згодні Ви з наявністю цих загроз?  

Завдання 5. 

Чи повинна Україна повністю відкривати свої ринки для вільної конкуренції? 

Які переваги, на Ваш погляд, принесе з собою вступ України в ВТО?  

Завдання 6. 

Якими причинами пояснюється взаємодія України з МВФ при розв’язанні 

питань фінансової стабілізації в країні?  

Завдання 7. 

Якими методами може бути відрегульований дефіцит платіжного балансу?  

Завдання 8. 

Чи може Національний банк призупинити знецінення гривні? Якщо ні, то 

чому? Якщо так, то яким чином?  

Завдання 9. 

Проаналізуйте причини та наслідки доларизації української 

економіки.Охарактеризуйте основні причини і сценарії вивозу капіталу з 

України.  

Завдання 10. 

Відомо, що у 2004 р. в Україну надійшло 25,6 млрд м3 природного газу із 

Середньої Азії та 34,1 млрд м3 природного газу з Росії. Експорт українського 

газу в Угорщину, Румунію і Німеччину загалом сягнув 3,9 млрд м3. 

Розрахуйте коефіцієнт внутрішньогалузевої міжнародної спе- ціалізації 



України по природному газу і зробіть висновки. 

Завдання 11. 

Функція попиту на полуницю у Португалії описана рівнянням Qd = 80 – 10P, 

функція пропозиції Qs= 50 + 5P, де: P – ціна товару (євро за кг); Q – кількість 

товару (кг). Функції попиту і пропозиції на полуницю в Угорщині: Qd = 70 – 

2P, Qs= 40 + 3P. Визначте внутрішню ціну полуниці у Португалії та 

Угорщині. Яка країна буде імпортувати полуницю, а яка експортувати? Чи 

може кілограм полуниці у зовнішній торгівлі коштувати 7 євро? Скільки 

кілограмів полуниці буде експортовано, якщо зовнішньо- торгова ціна 

складатиме 3 євро/кг? 

Тестові завдання для перевірки знань 

1. Режим найбільшого сприяння для іноземних суб’єктів ЗЕД на 

території України означає, що вони:  

1.1 зобов’язані додержуватися норм міжнародного права;  

1.2 зобов’язані додержуватися норм національного законодавства; 

1.3 мають обсяг прав та обов’язків не менший, ніж вітчизняні підприємці; 

1.4 мають такі ж права, преференції та пільги, якими користуються 

підприємці будь-якої іншої країни, котрій наданий такий режим; 

1.5 мають враховувати у своїй діяльності цілі та пріоритети розвитку 

національної економіки. 

2. Сутність політики вільної торгівлі полягає у:  

2.1 захисті внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;  

2.2 відкритості економіки з одночасним застосуванням заходів щодо захисту 

внутрішнього ринку;  

2.3 демонополізації зовнішньої торгівлі; 

2.4 відкритості економіки для експорту та імпорту товарів; 

2.5 вступі країни до Всесвітньої організації торгівлі.  

3. До тарифних інструментів державного регулювання зовнішньої 

торгівлі належить (належать):  

3.1 застосування індикативних цін;  



3.2 мито;  

3.3 установлення мінімальної митної вартості;  

3.4 пільгове оподаткування;  

3.5 надання субсидій виробникам експортних товарів. 

4. Адвалорні митні ставки встановлюються у:  

4.1 грошовій формі;  

4.2 процентах до ціни;  

4.3 грошовій формі та у процентах одночасно;  

4.4 відповіді а, б, в – правильні; 

4.5 відповіді а, б, в – помилкові.  

5. Бюджетні кошти можуть бути інвестовані за кордон на підставі 

рішення:  

5.1 Президента України;  

5.2 Верховної Ради України;  

5.3 Кабінету Міністрів України;  

5.4 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України;  

5.5 Міністерства фінансів України. 

6. Для отримання статусу підприємства з іноземними інвестиціями в 

статутному фонді підприємства частка таких інвестицій має стано- вити 

не менше:  

6.1 10%; 

6.2 30%;  

6.3 50%; 

 6.4 70%;  

6.5 90%. 

7. Гарантом іноземних кредитів, отриманих за міжнародними угодами, 

від імені держави виступає:  

7.1 Президент України; 

7.2 Верховна Рада України;  

7.3 Кабінет Міністрів України;  



7.4 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України;  

7.5 Міністерство фінансів України. 

8. У Азербайджані для одержання 1 т пшениці або 4 т нафти витрачають 

одну одиницю енергоресурсів. В Україні на одну одиницю ресурсів 

одержують 2 т пшениці або 5 т нафти. Оберіть правильні відповіді:  

8.1 Азербайджан буде експортувати пшеницю та імпортувати нафту; 

8.2 Україна буде експортувати пшеницю та імпортувати нафту;  

8.3 Азербайджан буде імпортувати пшеницю та експортувати нафту;  

8.4 Україна буде імпортувати пшеницю та імпортувати нафту;  

8.5 Азербайджан не буде експортувати та імпортувати нафту;  

8.6 Україна не буде експортувати та імпортувати нафту;  

8.7 Азербайджан не буде експортувати та імпортувати пшеницю;  

8.8 Україна не буде експортувати та імпортувати пшеницю. 

9. Країни, що інтегруються, домовляються про свободу пересування не 

тільки товарів та послуг, а й про проведення спільної торгової політики 

по відношенню до третіх країн. Ця стадія інтеграції називається:  

9.1 спільний ринок; 

9.2 зона вільної торгівлі;  

9.3 митний союз;  

9.4 економічний союз;  

9.5 преференційна торгова угода;  

9.6 валютний союз. 

10. Найбільш розповсюджений метод сучасної торгової політики у роз- 

винених країнах – це:  

10.1 демпінг;  

10.2 митний тариф; 

10.3 приховані форми протекціонізму;  

10.4 торгові війни;  

10.5 зниження валютного курсу з метою стимулювання експорту. 

11. Країна зі стійким негативним сальдо платіжного балансу має:  



11.1 збільшувати випуск державних облігацій для населення; 

11.2 залучати додаткові довгострокові позики від іноземців;  

11.3 заборонити переказ у країну доходів резидентів від закордонних 

інвестицій;  

11.4 виконати усі вказані вище заходи. 

12. Яку угоду можна назвати прямими зарубіжними інвестиціями:  

12.1 переказ турецькими робітниками заробітної плати з України на 

батьківщину;  

12.2 ввезення українськими банками готівкових доларів США;  

12.3 розміщення українським урядом облігаційної позики на євроринках;  

12.4 купівля українською фірмою «СЛАВУТИЧ» російського 

приватизованого підприємства;  

12.5 купівля Національним банком України доларів США на валютному 

ринку.  

13. Еміграція – це: 

13.1 в’їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону;  

13.2 виїзд працездатного населення з певної країни за кордон;  

13.3 переселення працездатного населення, викликане причинами 

економічного або неекономічного характеру, з одних країн в інші терміном 

більше року.  

14. В яких випадках з точки зору української економіки має місце 

експорт капіталу:  

14.1 «Приватбанк» відмовляє у позичці розміром 200000 доларів уряду 

Молдови; 

14.2 український підприємець купує дім в Італії;  

14.3 український імпортер бере короткострокову позичку в одному з 

німецьких банків для сплати за поставки обладнання;  

14.4 швейцарська фірма «Нестле» купила акції львівської кондитерської 

фабрики «Світоч». 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 



Тема: Планування та пронозування соціально-економічних процесів 

Мета заняття: визначити цілі стратегії соціально-економічного розвитку, 

ознайомитися з її змістом, порядком складання; ознайомитися з сутністю 

та функціями прогнозування та планування, їх основними методами; 

ознайомитися з методикою складання цільових комплексних програм. 

План проведення заняття: 

1. Суть і способи економічного прогнозування. 

2. Принципи й основні функції макроекономічного прогнозування. 

3. Методи й моделі економічного прогнозування. 

4. Наукові основи макроекономічного планування. 

5. Принципи, методи й основні форми державного планування. 

6. Стратегічне планування і програмування соціально – економічного 

розвитку країни.	  

Ключові поняття: Макроекономічне прогнозування. Основні функції 

макроекономічного прогнозування. Класифікація макроекономічних 

прогнозів. Макроекономічне планування. Теорії макроекономічного 

планування. Системне планування. Протекциониське планування. Аполітична 

теорія планування. Критична теорія планування. Об’єкти 

макроекономічного планування. Сфери макроекономічного планування. 

Класифікація планів за часом. Класифікація планів за об’єктами. 

Класифікація планів за масштабами. Мета макроекономічного планування. 

Функції макроекономічного планування. Принципи макроекономічного 

планування. Методи макроекономічного планування. Методи системного 

аналізу. Балансовий метод. Нормативний метод. Програмно – цільовий 

метод. Форми державного плану. Директивне планування. Індирективне 

планування. Регулятивне планування. Індикативне планування. Етапи 

розвитку макроекономічного планування в світі. Стратегічне 

макроекономічне планування. Цільові державні програми. Макроекономічне 

програмування. Класифікація макроекономічних програм. Засоби реалізації 

державних програм і планів.  



Література: :  1, 2, 3, 4, 8, 36 

Питання для дискусії та завдання. 
	  

1. Що таке прогноз та економічний прогноз ? 

2. Які існують види прогнозів ? 

3. У чому полягає суть макроекономічного прогнозування? 

4. Які є джерела прогнозної інформації ? 

5. Чим обумовлений принцип багатоваріантності ? 

6. Які особливості методів “мозкової атаки” і  “Дельфі”? 

7. Назвіть основні види економіко-математичного моделювання. 

8. Як визначити рівні прогнозної роботи ? 

9. Що таке система та класифікація соціально – економічних прогнозів ? 

Завдання1. 

Дайте визначення наступним поняттям. 

q Макроекономічна стратегія, 

q Директивне планування, 

q Індирективне планування, 

q Регулятивне планування, 

q Індикативне планування, 

q Стратегічне макроекономічне планування,  

q Державні цільові програми, 

q Макроекономічні програми. 

Завдання2. 

Яке поняття характеризує дане визначення: 

q виявлення й аналіз закономірностей і тенденцій розвитку 

національної економіки, передбачення змін і створення наукової бази для 

розробки економічної політики і державного регулювання економіки, 

q розробка моделі досягнення бажаного і очікуваного стану 

національної економіки за умови одночасного визначення шляхів, засобів, 

термінів забезпечення майбутнього розвитку національної економіки, 



q спосіб управління національною економікою за допомогою 

розробки обов’язкових для виконання завдань для виробництва та розподілу 

продукції та послуг, 

q засіб регулювання економічних процесів за допомогою 

визначення певних цілей і пріоритетів розвитку національної економіки з 

використанням фінансових і інших стимулів для їх реалізації, 

q визначення основних пріоритетів розвитку національної 

економіки, головна роль в реалізації яких відводиться державі. 

Тестові завдання для перевірки знань 

1. Засіб регулювання економічних процесів за допомогою визначення 

певних цілей і пріоритетів розвитку національної економіки з 

використанням фінансових та інших стимулів для їх реалізації: 

   А) індикативне планування; 

   Б) регулятивне планування; 

   В) директивне планування; 

   Г) індирективне планування 

2. Спосіб управління національною економікою за допомогою розробки 

обов’язкових для виконання завдань для виробництва та розподілу 

продукції та послуг: 

   А) індикативне планування; 

   Б) регулятивне планування; 

   В) директивне планування; 

   Г) індирективне планування. 

3. Виявлення та аналіз закономірностей і тенденцій розвитку 

національної економіки, передбачення змін у ньому і створення наукової 

бази для економічної політики та державного регулювання економіки: 

   А) макроекономічне планування; 

   Б) регулятивне планування; 

   В) макроекономічне прогнозування; 

   Г) цільові державні програми 



4. Науково обґрунтоване передбачення можливого стану об’єкта в 

майбутньому, можливих шляхів і строків його досягнення: 

   А) макроекономічне планування; 

   Б) план; 

   В) прогноз; 

   Г) цільова програма. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8 

Тема: Регіональна та соціальна політика держави  

Мета заняття: ознайомитися з сутністю, обґрунтувати необхідність 

проведення соціальної політики; навчитися розраховувати основні показники 

рівня життя населення, оцінювати рівень та якість життя; ознайомитись 

із інструментами регулювання політики регіонів. 

План проведення заняття: 

1. Державне регулювання ринку праці. 

2. Регулювання доходів і споживання населення. 

3. Державне регулювання рівня та якості життя населення. 

4. Система соціального захисту населення. 

5. Вплив держави на розвиток соціальної інфраструктури. 

6. Суть, принципи, цілі регіональної політики Української держави. 

7. Основні форми й методи державного регулювання розвитку регіонів. 

8. Державні регіональні прогнози і програми. 

Ключові поняття: Соціальна сфера. Соціальна політика. Принципи 

соціальної політики. Об’єкти соціальної політики. Суб’єкти соціальної 

політики. Моделі соціальної політики держави. Американська модель. 

Шведська модель. Німецька модель. Японська модель. Англосаксонська 

модель. Соціальні амортизатори. Цілі соціальної політики перехідного 

періоду. Методи впливу держави на соціальну сферу. Державні соціальні 

стандарти. Державні соціальні гарантії. Прожитковий мінімум. Соціальні 

норми і стандарти. Ринок парці. Державне регулювання ринку праці. 

Об’єкти державного регулювання ринку праці. Функції державної служби 



зайнятості. Метоли стимулювання попиту на робочу силу. Регулювання 

доходів та споживання. Державний розподіл та перерозподіл ринкових 

доходів. Стратегічні цілі регіональної політики: економічні, політичні, 

соціальні. Територіальна громада. Місце самоврядування. Система 

місцевого самоврядування. Керованість регіонами. Основні аспекти 

регіонального управління. Принципи державної регіональної політики.   
Література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 21, 23, 28, 36 

Питання для дискусії та завдання. 

1. Розкрийте основні принципи соціальної політики. 

2. Назвіть основні соціальні пріоритети стратегічного характеру. 

3. У чому полягають завдання соціальної політики ? 

4. Що таке соціальні амортизатори ?  

5. Якими методами держава регулює попит на робочу силу? 

6. Які цілі ставить держава, регулюючи оплату праці ? 

7. Чим обумовлюється рівень життя населення ? 

8. Назвіть основні форми й принципи соціального страхування. 

9. У чому полягає сутність державної регіональної економічної політики ? 

10. Що є об’єктом державної регіональної політики  ? 

11. Хто виступає суб’єктом державного регулювання регіонів ? 

12. Яка роль місцевого самоврядування у розвитку територій? 

13. Які функції у взаємовідносинах “регіон - центр” належать центру, а які 

регіону ? 

14. Які цілі й засоби реалізації соціальної та економічної політики регіонів? 

Завдання 1. 

Дайте визначення наступним поняттям: 

q Регіональна політика держави. 
q Об’єкти та суб’єкти.  
q Регіональна організація економіки України. 
q Керованість регіонами. 
q Місцеве самоврядування. 
q Територіальна громада.  
q Місцеві бюджети.  



q Регіональні програми.  
q Прогнози соціально – економічного розвитку регіонів. 

 

Завдання 2. 

Яке поняття характеризує дане визначення: 

q окрема галузь економічної науки , яка вивчає закони та 

закономірності суспільного виробництва, а также механізм їх дії та реалізації 

на регіональному рівні, 

q це цілісна територіальна частина господарства країни, що 

характеризується комплексом притаманних їй ознак: структурою 

виробництва, розвиненими внутрішніми зв’язками, концентрацією 

населення, певною виробничою та соціальною інфраструктурою, місцевими 

органами територіального управління, 

q форма територіальної організації  господарства країни, визначена 

господарська територія, яка на базі територіального розподілу праці 

виділяється в країні своїм економіко – географічним положенням, 

природними та трудовими ресурсами, спеціалізацією та структурою 

господарства, спільністю екологічних, демографічних та інших проблем, 

q комплекс заходів місцевих органів влади та управління щодо 

вирішення найбільш актуальних проблем соціально – економічного розвитку 

регіону. 

Завдання 3. 

Скласти баланс грошових доходів і витрат населення та визначити 

перевищення доходів над витратами або витрат над доходами. 

Вихідні дані: 

1. Обов’язкові платежі та добровільні внески – 9600 млн грн. 

2. Витрати населення на придбання іноземної валюти та доходи від продажу 

іноземної валюти – відповідно 10 500 млн і 9000 млн грн. 

3. Пенсії, грошові допомоги, стипендії та інші трансфертні платежі –13 605 

млн грн.  

4.Виручка від продажу продуктів сільського господарства –2480 млн грн.  



5. Грошові доходи від колективних сільськогосподарських підприємств – 125 

млн грн.  

6. Приріст заощаджень у вкладах і придбання цінних паперів – 1200 млн грн.  

7. Інші грошові доходи та витрати населення – відповідно 7800 млн і 1000 

млн грн.  

8. Оплата праці робітників і службовців, включаючи робітників кооперативів 

і суб’єктів підприємницької діяльності – 28 960 млн грн. 

9. Стипендії – 170 млн грн.  

10. Купівля товарів і оплата послуг – 39 170 млн грн.  

Завдання 4. 

Визначити обсяг реальних доходів на душу населення (грн/люд.) у 

прогнозному році і темп приросту реальних доходів на душу населення у 

прогнозному році у порівнянні з базовим (%). 

Вихідні дані: 

1.Середньорічна чисельність населення в прогнозному році – 49 млн осіб. 

2.Реальні доходи на душу населення в базовому році – 1115 грн/люд. 

3. Грошові доходи населення, які реалізуються на придбання товарів, у 

прогнозному році в цінах прогнозного року – 54,15 млрд грн. 

4. Натуральні доходи населення – 7 млрд грн у цінах прогнозного року. 

5. Матеріальне споживання населення у сфері послуг – 5 млрд грн у цінах 

прогнозного року. 

6. Індекс цін на споживчі товари – 0,9.  

 Тестові завдання для перевірки знань 

1. До узагальнювальних показників рівня життя населення належать:  

1.1 споживання основних продуктів харчування на душу населення;  

1.2 забезпеченість послугами освіти на 1 тис. жителів;  

1.3 рівень і динаміка реальних доходів населення; 

1.4 споживання промислових товарів на сім’ю.  

2. Купівельну спроможність населення характеризує: 

2.1 реальна заробітна плата;  



2.2 номінальна заробітна плата;  

2.3 номінальні доходи населення; г) усі відповіді правильні. 

3. Коефіцієнт фондів характеризує:  

3.1 у скільки разів доходи 20% найбагатшого населення перевищують доходи 

20% найбіднішого;  

3.2 у скільки разів доходи 10% найбагатшого населення перевищують доходи 

10% найбіднішого;  

3.3 частку доходів 20% найбагатшого населення у ВВП;  

3.4 частку доходів 10% найбіднішого населення у ВВП. 

5. Децильний коефіцієнт диференціації показує:  

5.1 співвідношення мінімальних і максимальних доходів населення;  

5.2 частку населення з середнім рівнем доходу;  

5.3 частку населення з максимальними доходами;  

6. Коефіцієнт Джині:  

 6.1 рівень диференціації в розподілі доходів;  

6.2 розраховується на основі кривої Лоренца;  

6.3 завжди менший одиниці;  

6.4 знижується за умов зменшення диференціації доходів у суспільстві;   

6.5 правильні відповіді а) і б);  

 6.6 усі відповіді правильні.  

7. Показник «ємкість споживчого ринку» охоплює:  

7.1 обсяг виробництва споживчих товарів;  

7.2 залишки товарних запасів;  

7.3 обсяг імпорту споживчих товарів;   

7.4 обсяг експорту споживчих товарів;  

7.5правильні відповіді а), б) і в);  

7.6 правильні відповіді а), в) і г).  

8. Процес депопуляції, як правило, супроводжується:  

8.1 перевищенням смертності над народжуваністю;   

8.2 перевищенням народжуваності над смертністю;  



8.3 високою середньою тривалістю життя;   

8.4 зростанням природного приросту населення.  

9. Індекс гендерного розвитку за умов наявності в країні гендерних 

відмінностей:  

9.1 перевищує ІЛР;  

9.2 менший від ІЛР; 

9.3 дорівнює ІЛР;  

9.4 усі відповіді помилкові. 

 9.5 усі відповіді помилкові. 

10. Рівень маргінальності визначається як:  

10.1 частка населення з доходами, нижчими за прожитковий мінімум;  

10.2 частка населення з доходами, що перевищують прожитковий мінімум;  

10.3 20% населення з найменшими доходами;  

10.4 20% населення з найвищими доходами. 

11. Яке з тверджень є помилковим: «Головними важелями соціальної 

політики в Україні мають бути:  

11.1 адресна підтримка соціально незахищених верств населення; 

11.2 зміцнення позицій прошарку людей з високим рівнем доходів; 

11.3 пенсійна реформа;  

11.4 забезпечення випереджального зростання вартості робочої сили; 

11.5 активна демографічна політика. 

12. Обсяг реальних доходів населення залежить від таких двох факторів: 

12.1 чисельності населення;  

12.2 розміру заробітної плати;  

12.3 динаміки ВВП; 

12.4 динаміки цін на споживчі товари; 

12.5 обсягу номінальних доходів населення.  

13. Яке з тверджень є помилковим: «Державне регулювання оплати 

праці здійснюється через:  

13.1 встановлення мінімальної заробітної плати;  



13.2 встановлення мінімальних ставок компенсаційних доплат за роботу в 

несприятливих, шкідливих та небезпечних умовах;  

13.3 встановлення прогресивно-пропорційної форми оподаткування доходів 

громадян;  

13.4 встановлення розмірів посадових окладів керівникам державних 

підприємств;  

13.5 гарантію оплати жінкам декретної відпустки та відпустки для догляду за 

дітьми до трьох років.  

14. Мінімальний нормативний споживчий кошик – це: 

14.1 вартість збалансованого набору товарів і послуг, споживання яких 

забезпечує мінімальні потреби людини на рік (місяць); 

14.2 частка сімейного бюджету, яка витрачається на купівлю продуктів 

харчування; 

14.3 збалансований набір товарів і послуг, споживання яких забезпечує 

мінімальні потреби людини на рік (місяць); 

14.5 енергетична цінність товарів, споживання яких дає змогу 

відшкодовувати людині витрачену енергію; 

14.5 норматив витрат державного бюджету на соціальні цілі.  

15. Яка із статей балансу грошових доходів і витрат населення належить 

до дохідної частини:  

15.1 витрати населення на придбання іноземної валюти;  

15.2 перевищення доходів над витратами;  

15.3 приріст заощаджень у вкладах;  

15.4 пенсії, стипендії, грошові допомоги;  

15.5 придбання цінних паперів. 

16. Яке з тверджень є недостатньо повним: «Відповідно до Закону 

України «Про зайнятість населення»:  

16.1 зайнятість – це діяльність громадян щодо задоволення своїх особистих і 

суспільних потреб, яка дає їм дохід;  

16.2 безробітними вважаються громадяни, які не мають роботи;  



16.3 громадяни, які звертаються до державної служби зайнятості населення з 

питань зайнятості, мають право на безкоштовну профорієнтацію, 

консультацію, перепідготовку, отримання відповідної інформації з метою 

працевлаштування; 

16.4 в Україні ведеться статистична звітність, яка має відображати стан 

ринку праці і зайнятості населення; 

16.5 послуги щодо забезпечення зайнятості населення надаються держав- 

ною службою зайнятості безкоштовно». 

17. Природне безробіття – це наявність:  

17.1 фрикційного безробіття;  

17.2 структурного безробіття;  

17.3 циклічного безробіття; 

17.4 фрикційного та структурного безробіття;  

17.5 фрикційного та циклічного безробіття. 

18. Які організаційні заходи щодо регулювання зайнятості населення 

належать до пасивних:  

18.1 грошові допомоги для відшкодування безробітним втрати доходів;  

18.2 створення нових робочих місць; 

18.3 професійна орієнтація населення;  

18.4 надання допомоги громадянам у разі трудової міграції;  

18.5 організація громадських робіт. 

19. Яка із статей балансу ринку праці належить до розділу, що 

характеризує попит на робочу силу:  

19.1 наявність вакантних робочих місць;  

19.2 звільнені з причин плинності кадрів. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9 

Тема: Проведення заліку 

Мета заняття: виявлення рівня засвоєних знань з дисципліни “Державне 

регулювання економіки” 

Перелік питань для підготовки для заліку: 



1.Об’єктивна необхідність ДРЕ 

2. Вади ринкового саморегулювання. 

3. Суть ДРЕ 

4. Суб’єкти та об’єкти  ДРЕ 

5. Методи та засоби ДРЕ 

6. Цілі ДРЕ на сучасному етапі економічного розвитку України 

7. Основні історичні погляди на визначення суті та доцільності ДРЕ 

8. Приватизація як засіб структурних зрушень в економіці. 

9. Методи оцінки майнових та немайнових прав при здійснені 
приватизаційних процесів 

10. Державне регулювання структурних зрушень: цілі та засоби. 

11. Активна і пасивна структурна політика держави. 

12. Державний сектор як інструмент регулювання економіки 

13. Напрями інвестиційної політики України. 

14. Податкове регулювання інвестиційної політики України 

15. Методи податкового стимулювання інвестиційної політики 

16. Вплив грошово-кредитної політики держави на інвестиційний клімат в 
Україні 

17. Приватизація державного майна як засіб активізації інвестиційної 
політики в Україні. 

18. Методи впливу на інвестиційну політику через фондовий ринок 

19. Основні форми проведення інвестиційного процесу. 

20. Науково-технічний прогрес та економічне зростання. 

21. Необхідність та сутність науково-технічної політики. 

22. Форми та методи реалізації науково-технічної політики. 

23. Державне регулювання інноваційних процесів. 

24. Підприємництво як об'єкт державного регулювання. 

25. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в 
Україні. 

26. Механізм державного регулювання підприємництва. 



27. Поняття та види вільних економічних зон в Україні. 

28. Напрями державного регулювання вільних економічних зон в Україні. 

29. Організація зовнішньоекономічних зв’язків після їх  лібералізації   

30. Організація митної справи 

31. Іноземні інвестиції 

Заочна форма 

Навчальною програмою дисципліни передбачено виконання індивідуального 
завдання у вигляді домашньої контрольної роботи.  

ВАРІАНТИ  ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ 
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ 

“ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ” 
Варіант 1. Економічна природа державного регулювання 

економіки 
ПЛАН 

Вступ 

1. Сутність державного регулювання економіки. Необхідність і 
практичне значення. 

2. Напрямки політики ДРЕ. 
3. Значення держави в становленні й регулюванні ринкової 
економіки. 

4. Історичний аспект зародження ДРЕ. 
Висновки 

Варіант 2. Цілі, сфери й принципи ДРЕ 

ПЛАН 

 Вступ 

1. Критерії створення і ознаки системи макроекономічного 
регулювання. 

2. Цілі ДРЕ 
3. Сфери ДРЕ 
4. Принципи ДРЕ. 

Висновки 

Варіант 3.  Планування соціально-економічного розвитку країни 
ПЛАН 

 Вступ 

1. Наукові основи макроекономічного планування. 



2. Методи макроекономічного планування. 
3. Принципи макроекономічного планування. 
4. Стратегічне планування і программування соціально-
економічногоого розвитку країни. 

Висновки 

Варіант 4.     Функціі ДРЕ 
ПЛАН 

Вступ 

1. Базовая форма діяльності уряду. 
2. Захист конкуренції і перерозподіл доходів як функція держави. 
3. Межі товарного ринку і антимонопольне регулювання. 
4. Напрямки і форми впливу держави на економічні процеси. 

Висновки 

Варіант 5.   Інструменти ДРЕ 
ПЛАН 

 Вступ 

1. Закони и законодавчі акти. 
2. Основні функції макроекономічного прогнозування. 
3. Методи і моделі макроекономічного прогнозування. 
4. Социально- економічні й науковоо- технічні програми реалізації 
економічної політики держави. 

Висновки 

Варіант 6.  Розподіл функцій державного регулювання за рівнями 
управління 

ПЛАН 

Вступ 

1. Державний рівень управління та його функції. 
2. Регіональний рівень управління та його функції. 
3. Регулювання діяльності підприємства. 

Висновки 

Варіант 7.    Методи державного регулювання економіки 
ПЛАН 

Вступ 

1. Класифікація методів ДРЕ.. 
2. Правові й адмінйстративні методы ДРЕ. 
3. Економічні методи регулювання соціально – економічного 
розвитку. 

4. Засоби ДРЕ 



Висновки 

Варіант 8.  Норми і нормативи ДРЕ 

ПЛАН 

Вступ 

1. Системи соціально- економічнх норм і нормативів. 
2. Основні принципи розрахунка норм и нормативів. 
3. Схема визначення основних параметрів нормативного 
планування соціально- економічного розвитку. 

4. Економіко- екологічні норми і нормативи. 
Висновки 

Варіант 9. Державне регулювання цін і ціноутворення 

ПЛАН 

Вступ 

1. Основні цілі цінового регулювання. 
2. Методи цінового регулювання. 
3. Ціни і державного регулювання цін. 

Висновки 

Варіант 10. Фінансове регулювання економіки 

ПЛАН 

Вступ 

1. Основні принципи фінансово- кредитного регулювання. 
2. Основні напрямки фінансового регулювання. 
3. Фіскальна політика держави. 
4. Державний бюджет –як головний інструмент регулювання 
економіки. 

5. Основні напрямки удосконалення системи оподаткування в 
Україні. 

Висновки 

Варіант 11 . Кредитно – грошова політика 

ПЛАН 

Вступ 

1. Сутність кредитно – грошового регулювання. 
2. Кредитно- грошова система країни. 
3. Значення Національного банку України в ДРЕ. 
4. Застосування основних кредитно – грошових інструментів в 
регулюванні економіки. 



Висновки 

Варіант 12.  Державне регулювання ринку цінних паперів 

ПЛАН. 

Вступ 

1. Моделі регулювання ринку цінних паперів у світі. 
2. Державне регулювання фондового ринку 
3. Етапи становлення регулювання фондового ринку в Україні. 

Висновки 

Варіант 13.  Державне регулювання підприємництва 

ПЛАН 

Вступ 

1. Підприємництво  як об’єкт державного регулювання. 
2. Принципи регуляторної політики держави. 
3. Механізми впливу держави на підприємства. 
4. Конкурентна політика держави. 

Висновки 

Варіант 14. Державне підприємництво і управління державним 
сектором економіки 

ПЛАН 

Вступ 

1. Основні функції державного сектора економіки. 
2. Світовий досвід державного сектора економіки. 
3. Форми державних підприємств. 
4. Основні засоби удосконалення управління державним сектором 
економіки. 

Висновки 

Варіант 15. Державне регулювання структурної перебудови 
економіки 

ПЛАН 

Вступ 

1. Структурна політика в економіці провідних країн світу. 
2. Сутність структурної перебудови. Значення держави. 
3. Міжгалузевий баланс  виробництва й розподілу продукції.(МГБ ) 
Значення МГБ в регулюванні структурної перебудови. 

4. Основні приорітети структурної політики України. 



Висновки 

Варіант 16.  Державне регулювання інвестиційних процесів 

ПЛАН. 

Вступ 

1. Державне регулювання інвестицій у провідних країнах світу. 
2. Державна інвестиційна політика і механізми її реалізації.  
3. Державне регулювання іноземних інвестицій. 
4. Державні інвестиції. 
5. Амортизаційна політика держави. 

Висновки 

Варіант 17.  Науково – технічний прогрес і інноваційні процеси 
ПЛАН 

 Вступ 

1. Світовий досвід регулювання інноваційних процесів. 
2. Державні науково – технічна та інноваційна політика. 
3. Науково – технічний та інноваційний потенціал країни. 
4. Механізм макроекономічного стимулювання, фінансування і 
регулювання інноваційних процесів. 

Висновки 

Варіант 18. Державне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 

ПЛАН 

Вступ 

1. Форми й методи впливу держави на ЗЕД. 
2. Цілі й принципи зовнішньоекономічної політики держави. 
3. Митне регулювання ЗЕД. 
4. Нетарифне регулювання ЗЕД. 
5. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання ЗЕД. 

Висновки 

Варіант 19. Державне регулювання природоохоронної діяльності 

ПЛАН 

Вступ 

1. Сутність природного середовища як об’єкта державного 
регулювання. 

2. Національний рівень державного регулювання охорони природи і 
природокористування 



3. Регіональний рівень  охорони природи і природокористування 
Висновки 

 

Варіант 20 . Соціальна політика держави 

ПЛАН 

Вступ 

1. Світовий досвід регулювання соціальних процесів. 
2. Цілі  й принципи соціальної політики держави. 
3. Державне регулювання ринку праці. 
4. Регулювання доходів і спооооживання. 
5. Регулювання якості і рівня життя. 
6. Система соціального захисту населення. 

Висновки 

Варіант 21 . Суспільний сектор економіки 

ПЛАН 

Вступ 

1. Суспільний сектор економіки як складова 
народногосподарського комплексу. 

2. Сутність державної власності. 
3. Функції державного сектору економіки. 
4. Суспільні товари та блага. 
5. Становлення суспільного сектору в Україні.. 

Висновки 

Варіант 22 . Державне регулювання промислового сектору 

ПЛАН 

Вступ 

1. Склад і структура промислового виробництва. 
2. Характеристика засобів державного регулювання розвитку 

промислового виробництва. 
3. Показники промислового виробництва. 
4. Державне регулювання якості та конкурентоспроможності 

продукції. 
5. Актуальні проблеми розвитку промислового виробництва в 

Україні. 
Висновки 

Варіант 23 . Державне регулювання агропромислового сектору 
держави 



ПЛАН 

Вступ 

1. Складові агропромислового комплексу держави. 
2. Цілі  й принципи державного регулювання АПК. 
3. Державне регулювання земельних відносин. 
4. Кадастрова оцінка землі як основа розрахунку рентних 

платежів і земельного податку. 
Висновки 

Варіант 24 . Державне регулювання сфери обігу 

ПЛАН 

 Вступ 

1. Цілі  й принципи державного регулювання торговельно – 
економічних відносин. 

2. Завдання щодо державного регулювання сфери торговельного 
обігу. 

3. методи державного регулювання сфери обігу. 
Висновки 

Варіант 25 . Економічний суверенітет і економічна безпека 

ПЛАН 

Вступ 

1. Сутність економічного суверінетету держави.. 
2. Принципи забезпечення економічного суверінитету держави. 
3. Економічна безпека як принцип державного регулювання 

соціально – економічного розвитку . 
4. Складові механізму забезпечення економічної безпеки 

держави. 
Висновки 

Варіант 26 . Державна регіональна політика 

ПЛАН 

Вступ 

1. Цілі  й принципи регіональної політики держави. 
2. Механізми реалізації регіональної економічної політики. 
3. Державні регіональні програми і прогнози. 
4. Місцеві бюджети як фінансова основа реалізації соціально – 

економічного розвитку регіону.. 
Висновки 



Варіант 27.  Державний бюджет – як інструмент державного 
регулювання 

ПЛАН 

Вступ 

1. Бюджетний вплив на розвиток економіки. 
2. Перерозподільна та стабілізаційна функція державного бюджету. 
3. Субсидії та субвенції як інструмент державного регулювання. 

Висновки 

Варіант 28. Завдання державного регулювання капітального 
будівництва 

ПЛАН 

Вступ 

1. Прогнозування потреб у капітальних вкладеннях. 
2. Обґрунтування планів будівництва для  державних потреб. 
3. Державний контракт як засіб державного регулювання 
капітального будівництва. 

Висновки 

Варіант 29.  Державне регулювання розвитку житлово – 
комунального господарства 

ПЛАН 

 Вступ 

1. Завдання державного регулювання житлово – комунального 
господарства. 

2. Обґрунтування обсягів фінансування установ соціальної сфери.  
3. Методи державної підтримки житлового будівництва. 

Висновки 

Варіант 30.  Державні екологічні програми 
ПЛАН 

Вступ 

1. Методика та нормативна база розробки державних екологічних 
програм. 

2. Правове та адміністративне регулювання природоохоронної 
діяльності. 

3. Державні ліміти земле- , водо - , лісокористуванні. 
4. Державна екологічна експертиза 

Висновки 



Література: осн. 1, 3, 4 , додат. 12, 13, 16. 
 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ (заочна форма) 

У тих завданнях, де означені варіанти відповідей – необхідно лише обрати правильні 
варіанти. 
У тих завданнях, де означені варіанти відповідей – потрібно коротко дати відповідь (1 – 3 
речення / слова). 
Тест є пройденим, якщо дано відповіді на 90 % питань, тобто 60 питань тесту.  
 

1. Що таке вади ринкового саморегулювання? Які основні  з них ви 

знаєте?_________ 

2. З чим пов’язана нездатність приватного сектору забезпечувати 

людей суспільними товарами?______________ 

3. За рахунок яких коштів фінансується виробництво суспільних 

товарів? 

a. Приватних 

b. Бюджетних  

c. Зовнішніх запозичень  

4. ДРЕ - це: 

a. Безпосереднє регулювання та управління всіх явищ і процесів 

суспільного життя, в т.ч. й економічних; 

b. Частина економічної науки, що досліджує вплив держави на процеси 

суспільного відтворення; 

c. Сукупність державних органів влади, їх прав, обов’язків, функцій та 

засобів, за допомогою яких вони виконують певні функції в 

суспільстві; 

d. Організуючий та регулюючий вплив держави на економічну діяльність 

суб’єктів ринку з метою її впорядкування, підвищення 

результативності та досягнення загальнодержавних цілей розвитку. 

5. Що є об’єктом ДРЕ: 

a. Фізичні особи  

b. Юридичні особи  



c. Підсистеми економіки 

d. Соціально-економічні процеси 

e. Соціально-економічні відносини 

f. Окремі ринки та сегменти 

6. Хто є суб’єктом ДРЕ: 

a. Міжнародні економічні організації 

b. Повнолітні громадяни країни  

c. Окремі громадяни 

d. Соціальні групи 

e. Суспільство  

f. Органи виконавчої влади 

g. Органи судової влади 

h. Органи законодавчої влади 

i. Всі органи влади та НБУ 

j. Профспілки, партії та інші соціальні об’єднання  

7. Назвіть специфічний об’єкт ДРЕ, яким держава прямо управляє: 

________ 

8. Що таке вади «державного регулювання економіки»? Назвіть їх 

згідно теорії суспільного вибору. ____________ 

9. Що належить до методів прямого державного 

регулювання?______________ 

10. Що належить до методів опосередкованого державного 

регулювання?_____________- 

11. Що є предметом правового регулювання?_____________ 

12. Що таке «ліцензування»? Це інструмент чи метод 

ДРЕ?___________________ 

13. Що таке «стратегія соціально-економічного розвитку 

країни»?_____________ 

14. Чи правильне твердження: «Державний сектор має конкурувати з 

приватним сектором»  



a. так  

b.  ні 

15.  Чи правильне твердження: «Основне призначення суспільного 

сектора виготовляти суспільні блага» 

a. так  

b.  ні 

16. Дайте визначення фінансів. 

17. Дотації – це: 

1. Допомога, що виплачується з державного бюджету для підтримки 

населення; 

2. Фінансова допомога місцевим бюджетам для виконання конкретних 

цілей розвитку регіонів, окремих їх підсистем чи підприємств, за 

умови нестачі власних коштів; 

3. Кошти з державного бюджету, що спрямовуються на покриття 

касових залишків державних підприємств, а також вирівнювання 

видатків та доходів місцевих бюджетів. 

18. Що таке «інновації»? 

19. Дайте визначення податкових пільг і назвіть їх основні види. 

20. Економічна стратегія – це: 

a. План дій на довгострокову перспективу; 

b. Цілісна система орієнтирів держави та суб’єктів ринку на 

досягнення кінцевої мети; 

c. Функція державного регулювання економіки; 

d. Цілісна система дій суб’єктів, що спрямована на реалізацію мети, 

поточних цілей та завдань, пріоритетів економічного розвитку з 

урахуванням обмежуючих факторів впливу, розрахована на 

довготривалий період. 

21. Чи правильне твердження: «Економічна стратегія є основою 

здійснення макроекономічного планування, програмування та 



прогнозування, а також одночасно їх результатом за ретроспективними 

та перспективними даними»: 

a. Так 

b. Ні 

22. Дайте визначення антимонопольної політики держави. 

23. Бюджетна політика держави  - це: 

a. Управління фінансами всіх підприємств; 

b. Управління фінансами домогосподарств; 

c. Управління фінансами державних підприємств; 

d. Надання різної фінансової допомоги; 

e. Механізм формування та використання коштів держави.  

24. Визначте таку дію держави, що за інших незмінних умов посилює 

активність приватного бізнесу: 

a. Підвищення ставки податку на прибуток; 

b. Скорочення державного фінансування соціальних програм; 

c. Зменшення дефіциту державного бюджету; 

d. Розширення податкових пільг. 

25. Визначте таку дію держави, що за інших незмінних умов стримує 

активність приватного бізнесу: 

a. Підвищення ставки податку на прибуток; 

b. Скорочення державного фінансування соціальних програм; 

c. Зменшення дефіциту державного бюджету; 

d. Розширення податкових пільг; 

e. Розміщення державою облігацій державної позики. 

26. Наведіть приклади типових галузей ДСЕ. 

27. За формою організації, загально цивілізаційних тенденцій сучасна 

економіка є: 

a. Економікою суспільного сектора; 

b. Ринковою економікою; 

c. Державною економікою; 



d. Змішаною економікою; 

e. Перехідною економікою. 

28. Економічна функція держави полягає у: 

a. Створенні умов для нормальної суспільної життєдіяльності; 

b. Забезпеченні цілісності та збереженні самобутності суспільства; 

c. Забезпеченні на всій території країни прав і свобод громадянина і 

людини; 

d. Підтримці свободи і суверенітету; 

e. Створенні умов, необхідних для ефективної економічної діяльності 

суспільства. 

29. Перерозподіл доходів як функція держави пов'язаний, в першу 

чергу, з: 

a. Подоланням вад ринкового саморегулювання; 

b. Необхідністю забезпечити людей суспільними благами; 

c. Необхідністю забезпечити людей мінімальним набором ринкових та 

суспільних благ; 

d. Нерівномірністю розподілу доходів між усіма членами суспільства.  

30. Яке з тверджень є помилковим «Виключно законами України 

встановлюються…»:  

a. Баланси трудових ресурсів та ринку праці; 

b. Засади створення і функціонування фінансового, грошового, 

кредитного та інвестиційного ринків; 

c. Державний бюджет; 

d. Система оподаткування; 

e. Порядок утворення і погашення державного боргу. 

31. За часовою ознакою цілі класифікуються на: 

a. Стратегічні, тактичні та оперативні; 

b. Головні та забезпечувальні; 

c. Загальні та часткові; 

d. Кінцеві та проміжні; 



e. Всі відповіді невірні.  

32. За часовою ознакою (термінами виконання) програми 

класифікують на: 

a. Регіональні, інституційні, соціально-економічні; 

b. Головні та забезпечувальні; 

c. Загальні та часткові; 

d. Довгострокові, середньо- та короткострокові.  

33. Який з принципів соціально-економічного прогнозування визначає, 

що економіка розглядається як єдиний об’єкт прогнозування і водночас 

як сукупність самостійних напрямків розвитку: 

a. Цілеспрямованості; 

b. Системності; 

c. Наукової обґрунтованості; 

d. Адекватності прогнозів; 

e. Альтернативності. 

34. Який з принципів соціально-економічного прогнозування визначає, 

що змістовний опис об’єкта прогнозування має ґрунтуватись на 

поставлених у процесі дослідження завданнях: 

a. Цілеспрямованості; 

b. Системності; 

c. Наукової обґрунтованості; 

d. Адекватності прогнозів; 

e. Альтернативності. 

35. Індикативне макроекономічне планування властиве: 

a. Ринковій економіці; 

b. Командній економіці; 

c. Перехідній економіці; 

d. Сучасним змішаним системам; 

e. Монополізованій економіці.  



36. Яка з відповідей є, на ваш погляд, помилковою «Доходи 

державного бюджету формуються за рахунок…»: 

a. Дивідендів на акції держави; 

b. Частини податку з реклами; 

c. Частини акцизного збору; 

d. Надходжень від державного майна, що перебуває у 

загальнодержавній власності; 

e. Коштів від приватизації; 

f. Частини податку на прибуток підприємств; 

g. Орендної плати за оренду майна, що перебуває у загальнодержавній 

власності. 

37. В Україні бюджетна система складається з: 

Державного, місцевого бюджетів, фінансів підприємств, централізованих 

та інших фондів; 

a. Сукупності підприємств, організацій та установ, що фінансуються з 

державного та місцевого бюджетів; 

b. Державного бюджету, бюджету АРК та місцевих бюджетів; 

c. Доходів і видатків бюджетів всіх рівнів; 

d. Податкових надходжень до централізованого фонду фінансових 

ресурсів держави.  

38. До сектору загального державного управління належать: 

Домогосподарства; 

a. Підприємства, що виробляють товари для продажу на ринку за 

ринковою ціною; 

b. Установи, головною функцією яких є фінансове посередництво; 

c. Організації, що надають неринкові послуги своїм учасниками; 

d. Бюджетні установи, мета яких здійснювати перерозподіл доходів, 

надання неринкових послуг суспільству та окремим громадянам.  

39. До інструментів грошово-кредитного регулювання не належать: 

a. Емісія грошей; 



b. Податкові ставки; 

c. Норми обов’язкових резервів; 

d. Ставки рефінансування; 

e. Ломбардні процентні ставки.  

40. Для якого етапу наукового аналізу соціально-економічних процесів 

характерне дослідження розвитку об’єкта з метою його 

систематизованого опису: 

a. Диспозиція; 

b. Ретроспекція; 

c. Санкція; 

d. Діагноз; 

e. Проекція.  

41. За ступенем формалізації методи прогнозування поділяються на: 

a. Колективні та індивідуальні методи експертного оцінювання; 

b. Адаптивні та аналітичні; 

c. Простої та складної екстраполяції; 

d. Математичного та аналітичного моделювання; 

e. Формалізовані та інтуїтивні.  

f. Правильної відповіді немає.  

42. Що таке «макроекономічне планування»? 

43.  Чи правильне твердження «Під індикативним плануванням слід 

розуміти планування, що оперує показниками-індикаторами: індексами 

зміни економічних величин, структурними співвідношеннями, 

динамікою дисконтування, рухливістю облікових ставок і ін.»: 

a. Так 

b. Ні  

44. Що таке «збалансованість», «профіцит», «дефіцит», «секвестр 

бюджету»? 



45. Чи є перелічені засоби  засобами подолання бюджетного дефіциту: 

емісія грошей; випуск та продаж державних цінних паперів; 

підвищення податків? 

a. Так  

b. Ні  

46. Які є види структурних співвідношень економіки? ______________ 

47. Що таке активна структурна політика? _________________ 

48. Що таке пасивна структурна політика? _________________ 

49.  Поясніть різницю між санацією та банкрутством підприємства. 

_______ 

50. У чому полягає сутність дерегулювання підприємництва? 

____________ 

51. Чи правильне визначення «Приватизація державного майна (далі - 

приватизація) - це відчуження майна, що перебуває в державній 

власності, та майна, що належить Автономній Республіці Крим, на 

користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями 

відповідно до законодавства, з метою підвищення соціально-економічної 

ефективності виробництва та залучення коштів на структурну 

перебудову економіки України»: 

a. Так  

b. Ні  

52. За рівнем новизни інновації поділяють на: 

a. Технологічні, виробничі, економічні, торговельні, соціальні; 

b. Швидкі, рівномірні, нарощувальні, стрибкоподібні; 

c. Радикальні та ординарні.  

53. Чи правильне твердження: «Суб’єктами інновацій є юридичні 

особи незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, 

громадяни України, держави, іноземні організації і громадяни, а також 

особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які проводять в Україні 

інноваційну діяльність або залучають майнові та інтелектуальні 



цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні 

інноваційних проектів»: 

a. Так  

b. Ні  

54. Чи правильне твердження: «Інновації – це новостворені 

(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальну 

сферу» 

a. Так 

b. Ні 

55. До методів прямого регулювання НТП не належать: 

a. Державні науково-технічні програми; 

b. Державне замовлення в науково-технічній сфері; 

c. Державна науково-технічна експертиза; 

d. Гнучка амортизаційна політика; 

e. Бюджетне фінансування науково-дослідних робіт.  

56. Дайте визначення об’єкту державного регулювання економіки 

регіонів. __________ 

57. Що таке управлінська політика на регіональному рівні: 

a. Це політика, спрямована на гальмування депопуляційних процесів і 

деструктурування населення; 

b. Політика, спрямована на удосконалення та переоснащення науково-

технічного комплексу регіону; 

c. Політика, основна мета якої полягає у формуванні єдиної системи 

регіонального управління, що відповідає цілям регіонального 

розвитку. 

58. За якими принципами здійснюється регіональна політика: 

a. Адміністративно-територіального поділу крани; 



b. Економічного районування; 

c. На основі застосування як адміністративного поділу, так і 

економічного районування. 

59. Що означає принцип дерегулювання у реалізації державної 

регіональної економічної політики? _______ 

60. Перерахуйте основні функції місцевих державних адміністрацій: 

_____________ 

61. Чи правильним є твердження «Основне завдання місцевих 

бюджетів – здійснення фінансових заходів для розв’язання фінансово-

господарських проблем регіонів, що забезпечується за рахунок 

формування їх видаткової та доходної частин з урахуванням завдань 

регіонального розвитку»: 

a. Так 

b. Ні  

62. Чи є вказаний принцип одним з головних принципів державного 

регулювання інвестиційної діяльності «Виділення бюджетних коштів 

переважно для реалізації державних пріоритетів, програм (проектів), 

спрямованих на здійснення структурної перебудови економіки»: 

a. Так  

b. Ні  

63. Як ви вважаєте, для чого необхідно проводити експертизу 

інвестиційного проекту? _____ 

64. Яке з визначень соціальної політики є найбільш вірним і 

змістовним: 

a. Соціальна політика - це система програм, служб та заходів, 

спрямованих на досягнення соціальних цілей (підтримання 

відповідного рівня доходу, рівня життя населення, зайнятості, 

забезпечення функціонування установ соціальної сфери, запобігання 

соціальним конфліктам). 



b. Соціальна політика - це заходи держави, спрямовані на пом'якшення 

нерівності в розподілі доходів, що є неминучою характерною рисою 

ринкової економіки. Вона спрямована на послаблення диференціації 

доходів і майна, пом'якшення суперечностей між учасниками 

ринкової економіки і запобіганню соціальних конфліктів на 

економічному ґрунті. 

c. Соціальна політика – це інструмент державного регулювання 

основних соціальних процесів у суспільстві, головна мета якого – 

перерозподіл доходів та витрат різних соціальних груп. 

d. Соціальна політика — обґрунтування та реалізація рішень державою 

й іншими соціальними інститутами (політичними партіями, 

профспілками, спілками підприємців та ін.) в інтересах і з 

урахуванням потреб основних верств і соціальних груп, окремої 

людини, їх місця в суспільстві та взаємодії у сфері трудових 

відносин, надання соціальних гарантій, здійснення соціального 

захисту населення. 

e. Соціальна політика – це система управлінських, організаційних, 

регулятивних і саморегулятивних заходів, дій, принципів і засад, 

спрямованих на забезпечення оптимального соціального рівня та 

якості життя, соціального захисту та соціальної безпеки в 

суспільстві.  

65. Що таке «безробіття»? __________ 

66. Дайте визначення індексації доходів населення? ______________ 

67. Чи вірне твердження «Для японської моделі характерна система 

трудових відносин, яка ґрунтується на принципі «довічного найму», за 

якої гарантується зайнятість працівника на підприємстві аж до 

досягнення ним віку 55— 60 років. Розміри заробітної плати працівників 

і соціальних винагород прямо залежать від кількості відпрацьованих 

років. При цьому протягом усієї трудової діяльності працівники 

періодично підвищують кваліфікацію у відповідних 



внутрішньофірмових службах, і переміщення їх відбувається строго за 

планом. Така політика сприяє вихованню у працівників фірми творчого 

ставлення до виконання своїх обов'язків, підвищенню їхньої 

відповідальності за якість роботи. У разі необхідності скорочення 

виробництва підприємці здебільшого вирішують ці проблеми не шляхом 

звільнення персоналу, а переведенням частини працівників за їхньої 

згоди на інші підприємства або і скороченням тривалості робочого часу 

на даному підприємстві» 

a. Так  

b. Ні  

68. Чи вірне твердження «Для ринку праці США характерна 

децентралізація законодавства про зайнятість і допомогу безробітним, 

тобто воно розробляється й ухвалюється кожним штатом окремо. У разі 

необхідності скорочення обсягу праці або виробництва тривалість 

робочого часу одного працівника не змінюється, а частина працівників 

може бути звільнена. Про звільнення працівників повідомляють не 

заздалегідь, а перед самим звільненням. Колективними договорами 

охоплена лише чверть усіх працівників. Внутрішньофірмової підготовки 

персоналу майже немає, за винятком підготовки специфічних 

спеціальностей. Пересування працівників відбувається здебільшого 

через переведення працівника на іншу роботу. Така політика фірм веде 

до високої географічної і професійної мобільності працівників, а також 

до вищого рівня безробіття, ніж в Японії та Швеції» 

a. Так  

b. Ні  

69. Чи вірне твердження «Сьогодні формування ринку праці в 

Україні здійснюється в умовах кризового стану економіки, 

неефективної її структури, надзвичайно розвиненої важкої 

промисловості й слабкої сфери народної споживання, залежності 

економіки від кооперованих зв'язків з державами СНД, насамперед 



від постачання енергоносіїв з Росії. Загалом сучасному ринку праці в 

Україні притаманні такі ознаки: • перевищення пропозиції робочої 

сили над попитом;• низька ціна робочої сили, її невідповідність 

реальній вартості; • зниження зайнятості у сфері суспільного 

виробництва, зростання чисельності незайнятого населення; • низька 

частка офіційно зареєстрованих безробітних за великих масштабів 

зростання прихованого безробіття;• наявність значних масштабів 

нерегламентованої зайнятості;• зростання молодіжного безробіття;• 

регіональні диспропорції між наявністю і потребою в робочій силі;• 

низька професійна й особливо територіальна мобільність трудових 

ресурсів;• відсутність або недостатня спрацьованість правових норм 

організаційно-економічних механізмів, що регулюють трудові 

відносини;• еміграція висококваліфікованої робочої сили»: 

a. Так  

b. Ні  

70. Чи вірне твердження «Мито – це податок, який стягується 

митними органами з товарів, що експортуються або імпортуються на 

територію даної країни, а також інструмент захисту національних 

виробників при реалізації зовнішньоекономічної політики держави»: 

a. Так  

b. Ні  
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