
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Затверджено 
 
на засіданні Вченої ради 
економічного факультету УжНУ    
Протокол № 8 
Декан факультету 
 
________________ проф. В.П. Мікловда 
 

9 вересня 2011 р. 

Розглянуто  
на засіданні кафедри  
економіки, менеджменту  та  
маркетингу УжНУ  
Протокол № 1  
Завідувач кафедри 
 
 ____________проф. В.П.  Мікловда 
 

30 серпня  2011 р. 
                                                                                      

Ухвалено 
на засіданні методкомісії  
економічного факультету УжНУ 
Протокол № 1 
Голова метод комісії 
 
_______________проф. Й.Я. Даньків 

2 вересня 2011 р. 
              

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ" 
для студентів вищих навчальних закладів 

ІІІ-ІV рівнів акредитації 
 

Галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" 
Напрям підготовки 6030504 “Економіка підприємства” 

6030509 "Облік і аудит" 
6030508 "Фінанси і кредит" 
Спеціалізація "Банківська справа" 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 
 

Укладач: к.е.н., доц. Газуда М.В. 
 
 
                                                                                 

УЖГОРОД – 2011 



 2 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни „Державне регулювання 
економіки” для студентів третього курсу економічного факультету всіх 
спеціальностей денної форми навчання /Укладач: Газуда М. В.– Ужгород: 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2011. –  56 с. 

 
 
 
 
 
 
 

Укладач:   
Газуда Михайло Васильович – кандидат економічних наук, доцент, 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  
 
 
 
 
 
Рецензенти: 

Даньків Й. Я. – голова методичної комісії, завідувач кафедри обліку та аудиту 
ДВНЗ «УжНУ», кандидат економічних наук, професор 

 
Ярема В. І. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

господарського права ДВНЗ «УжНУ» 
 
 
 
 
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри економіки, менеджменту 

та маркетингу, д.е.н., професор, член-кор. НАН України Мікловда В.П. 
 
 
 
 
 

 



 3 

 
 
 ЗМІСТ 

 
 

1. Основні характеристики дисципліни 4 

2. Вступ 5 

3. Навчально-тематичний план дисципліни 6 

4. Тематика та плани лекцій за програмою змістових модулів 8 

5. Тематика та плани семінарських занять  16 

6. Завдання для самостійної роботи  22 

7. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 25 

8. Перелік питань для підготовки до заліку  51 

9. Критерії оцінювання знань та підсумкового контролю 53 

10. Список рекомендованої літератури 55 

 
 
 

 
 
 

 



1. Основні характеристики дисципліни 

«Державне регулювання економіки» 

 
 
Галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" 

Напрям підготовки 6030504 “Економіка підприємства” 

6030509 "Облік і аудит" 

6030508 "Фінанси і кредит" 

Спеціалізація "Банківська справа" 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 

Нормативна чи вибіркова нормативна 

Семестр шостий 

Кількість кредитів ЕCTS – IІ 

Модулів (розділів, змістових модулів) – 2 

Змістових модулів: 2 

Загальна кількість годин 60 (год.) 

Види навчальної діяльності та види навчальних занять і обсяги їх годин: 

Лекції - 28 год. 

Практичні - 20 год. 

Всього навчальних занять - 24 год. 

Самостійна робота  -  12 год. 
 
Вид контролю: дві модульні контрольні роботи та залік  у другому семестрі. 
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ВСТУП 
Побудова розвиненого ринкового господарства – складний і тривалий 

процес, який вимагає знання світового досвіду, врахування національних, 
економічних, соціальних, географічних та інших особливостей розвитку 
держави. Україна має всі необхідні умови, щоб започаткувати власний шлях 
розвитку з соціально орієнтованими та державно регульованими ринковими 
відносинами. 

Зміст курсу „Державне регулювання економіки” передбачає розкриття 
методології, методики та організаційних основ державного регулювання 
економіки. навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної 
економічної теорії і менеджменту, а також Конституції та законів України, 
інших нормативно-правових актів державних органів. 

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з методології, 
методики та організаційних основ державного регулювання економіки в 
ринкових і перехідних  

Головними завданнями дисципліни є розкриття: сутності, мети і завдань 
державного регулювання економіки; теоретичних основ формування та 
реалізації стратегії соціально-економічної політики держави; методологічних 
основ, методів і засобів впливу держави на економічний та соціальний розвиток 
і соціально-економічні процеси; сутності, функцій, методології та методики 
соціально-економічного прогнозування, державного програмування і 
макроекономічного планування; особливостей державного регулювання різних 
сфер господарської та соціальної діяльності; світового досвіду державного 
регулювання економіки. 

Предмет дисципліни: система методів і засобів державного впливу на 
економічний і соціальний розвиток країни. 

 
По завершенню вивчення дисципліни студенти повинні: 

• знати, основні поняття, категорії та практичний інструментарій предмету, 
методи управління, економічні важелі державного регулювання у всіх 
сферах господарської діяльності; 

• вміти, здійснити системний і порівняльний аналіз при оцінці регулювання 
макроекономічних процесів у країнах з різним рівнем соціально-
економічного розвитку, що дає можливість оцінити розвиненість та дієвість 
застосовуваних механізмів регулювання і можливості їх застосування в 
національній економіці; 

• мати навички: пошуку основних способів, методів, форм і сфер державного 
регулювання економіки з метою визначення пріоритетних завдань і функції 
держави щодо формування ринкових відносин.  
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3. Навчально-тематичний план дисципліни 

«Державне регулювання економіки» 

 
          

 Тематичний план вивчення навчальної дисципліни студентами денної 

форми навчання представлено у табл. 1. Нормативний час вивчення навчальної 

дисципліни - 60 годин (2 кредити). Ця кількість годин розділяється між 

формами навчального процесу залежно від його режиму (форми навчання).  

Як видно з тематичних планів навчальної дисципліни (табл. 1) основними 

формами її вивчення є: 

• лекції; 

• практичні заняття; 

• самостійна робота. 

На лекціях розглядаються теми або окремі їх питання, які є досить 

складними за змістом, неповно та несистемно висвітлені в літературі, передусім 

навчальній. 

Вивчення матеріалу дисципліни базується на навчальних посібниках, 

науково-практичних журналах, чинних законодавчих актах, нормативно-

правових документах, електронному ресурсі. 

Паралельно з лекціями проводяться аудиторні, позааудиторні, практичні 

заняття, застосовуються активні методи навчання і сучасні ПЕОМ, проводиться 

індивідуальна робота із студентами, а також самостійна робота студентів. 

 



Таблиця 1. 
 Навчально-тематичний план курсу «Державне регулювання 

економіки»  

№ 
п/п Назва теми 

В
сь

ог
о 

го
ди

н 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
  

за
ня

т
т

я 

С
РС

 

 Змістовий модуль 1.  
"Методологічні основи та засоби державного регулювання 

економіки" 
1. Об’єктивна необхідність і теоретичні основи 

державного регулювання економіки 4 2  2 

2. Особливості методології державного 
регулювання економіки 4 2 2  

3. Органи державного управління в системі 
державного регулювання економіки України. 

4 2 2  

4. Прогнозування соціально-економічного 
розвитку в системі державного регулювання 
економіки 

4 2 2  

5. Програмування у системі державного 
регулювання економіки 

4 2 2  

6. Макроекономічне планування у системі 
державного регулювання економіки 

4 2  2 

 Змістовий модуль 2. 
"Державне регулювання головних сфер економіки" 

7. Фінансово-бюджетна та грошово-кредитна 
політика 

4 2  2 

8. Державне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. 

4 2 2  

9. Структурна та інвестиційна політика 4 2  2 
10. Державне регулювання підприємництва 4 2 2  
11. Державне регулювання науково-технічної та 

інноваційної політики. 
4 2 2  

12. Державне регулювання цін та інфляції 4 2 2  
13. Соціальна політика держави  5 2 1 2 
14. Регіональна економічна політика 4 2 2  
15. Державне регулювання природоохоронної 

діяльності. 
5 2 1 2 

 В с ь о г о: 60 28 20 12 
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4. Тематика та плани лекцій за програмою змістових модулів 
Змістовий модуль 1.  

"Методологічні основи та засоби державного регулювання економіки" 
 

Тема 1. Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного 
регулювання економіки 

 
1.1. Предмет дисципліни "Державне регулювання економіки". Об’єкти та 

суб’єкти ДРЕ. 
1.2. Основні типи економічних систем та механізми їх регулювання. 
1.3. Державне регулювання економіки: необхідність, суть, функції, цілі. 
1.4. Особливості управління економікою перехідного типу.  

 
Предмет, метод, об’єкти та суб’єкти ДРЕ. Форми організації економіки 

(командна, ринкова, змішана). Недоліки функціонування їх регуляторних 
систем. Історичні аспекти становлення, функціонування та розвитку сучасної 
системи ДРЕ. Об’єктивні передумови (причини) необхідності ДРЕ: 
неспроможність конкуренції; неспроможність ринку щодо забезпечення потреб 
у суспільних товарах; зовнішні ефекти ринкового розподілу ресурсів; неповнота 
ринку; недостатність інформаційного забезпечення; економічна нестабільність.  

Основне завдання регуляторної діяльності держави щодо економіки. 
економічна функція держави. напрямки реалізації економічної функції держави 
у змішаній економічній системі. Механізми і способи реалізації економічних 
функцій держави.  

 
Тема 2. Особливості методології державного регулювання економіки 

2.1. Теорії та моделі макроекономічного регулювання. 
2.2. Економічна політика держави та її види. 
2.3. Сучасні підходи та принципи державного регулювали економіки. 
2.4. Методи державного регулювання економіки.  

 
Альтернативні теорії економічного розвитку і регуляторної діяльності 

держави. Класична концепція регуляторної функції (діяльності) держави: 
основні положення. Неокласична (монетаристська) концепція регуляторної 
функції (діяльності) держави: основні положення, регуляторні заходи, 
формалізована (економетрична) інтерпретація (модель). Кейнсіанська та 
неокейнсіанська концепції регуляторної функції (діяльності) держави: основні 
положення, регуляторні заходи, формалізована (економетрична) інтерпретація 
(модель). Трактування державного регулювання ринку в економічній науці. 
Теоретичний і практичний аспекти (зміст) ДРЕ. Економічна політика держави 
та її види. Способи державного регулювання економіки: ринкове 
саморегулювання, тотальне регулювання економіки, часткове державне 
регулювання економіки. Методи прямого та непрямого (опосередкованого) 
регулювання. Правові, адміністративні, економічні та пропагандистські методи 
регулювання економіки. 
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Тема 3. Органи державного управління в системі державного 
регулювання економіки України. 

 
 

3.1. Система органів державної влади та їхні функції у сфері управління 
економікою України. 

3.2. Роль Міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади. 
3.3. Місцеві державні адміністрації та їх роль у регулюванні економіки на 

регіональному рівні.  
 
Роль державних органів України у впровадженні економічної політики: 

Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Національного банку, 
Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, міністерств та інших 
центральних органів державної виконавчої влади України, місцевих державних 
адміністрацій. Президент України, його правовий статус та функції у сфері 
ДРЕ. Верховна Рада України та її повноваження стосовно питань ДРЕ. Кабінет 
Міністрів, його правовий статус та функції щодо ДРЕ. Національний банк та 
центральні органи виконавчої влади: міністерства, відомства, державні 
комітети, агентства, фонди та інші. Їх правовий статус та функції у сфері ДРЕ. 
Основні положення концепції адміністративної реформи. 

 
 
 

Тема 4. Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі 
державного регулювання економіки 

 
 

4.1.Сутність і головні принципи економічного і соціального прогнозування. 
4.2. Система прогнозів економічного і соціального розвитку. 
4.3. Методи і моделі прогнозування.  
 
 

Соціально-економічне прогнозування. Сутність понять: „прогноз”, 
„гіпотеза”, „план (програма)”. Функції соціально-економічного прогнозування. 
Принципи економічного і соціального прогнозування. Принципи соціально-
економічного прогнозування: наукової обґрунтованості, адекватності, 
альтернативності, системності, цілеспрямованості. Класифікація соціально-
економічних прогнозів. Типологія методів прогнозування. Інтуїтивні та 
формалізовані методи прогнозування. Державний прогноз економічного та 
соціального розвитку України. 
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Тема 5. Програмування у системі державного регулювання економіки 
 

5.1. Суть державного програмування і види програм. 
5.2. Методика та організація розробки цільових комплексних програм. 
5.3. Особливості розробки Програми "Україна - 2015" та Програми "Закарпаття 

- 2015". 
 

Державне економічне програмування. Сутність програмно-цільового 
методу планування. Цільова комплексна програма (ЦКП). Класифікація ЦКП. 
Життєвий цикл ЦКП. Зміст етапів програмно-цільового планування: відбір 
переліку проблем, що підлягають програмному розв’язанню; формування та 
видача вихідного завдання на розроблення ЦКП; розроблення проекту ЦКП; 
затвердження ЦКП; реалізація ЦКП; звіт про виконання ЦКП. Статус учасників 
програмно-цільового планування. Вимоги щодо цілей ЦКП: конкретність, 
визначеність у часі, реальність. Організаційно-економічний механізм реалізації 
ЦКП. Особливості формування Програм соціально-економічного розвитку 
України та Закарпаття на перспективу. 

 
 
 

Тема 6. Макроекономічне планування у системі державного регулювання 
економіки 

 
6.1. Місце макроекономічного планування в системі державного регулювання 

економіки.  
6.2. Індикативне (рекомендаційне) планування. 
6.3. Принципи та методи макроекономічного планування.  

 
Макроекономічне планування: принципи, форми, методи. Індикативні та 

директивні плани. Особливості індикативного (рекомендаційного) планування. 
Система показників і структура індикативних планів. Державна програма 
економічного та соціального  розвитку України (ДПЕСР) як форма 
макроекономічного планування на довго-, середньо- та короткострокові 
періоди. Принципи макроекономічного планування. Система показників 
макроекономічних планів. Методи планово-економічних розрахунків. 
Структура макроекономічного плану. 
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Змістовий модуль 2 
"Державне регулювання головних сфер економіки" 

 
Тема 7. Фінансово-бюджетна та грошово-кредитна політика 

 
7.1. Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки. 
7.2. Фінансова політика уряду та податкова система. 
7.3. Становлення і зміцнення банківської системи України та грошово-кредитне 

регулювання. 
7.4. Методи державного регулювання цін та антиінфляційна політика.  
 

Фінансова і бюджетна системи країни. Державні фінанси. Правова основа 
бюджетного регулювання в Україні. Інформаційна база використання 
фінансових ресурсів держави. Зведений баланс фінансових ресурсів України. 
Бюджетна система. Бюджетний устрій. Податкове регулювання. Поняття і 
функції податків. Податкова система. Принципи побудови податкової системи. 
Система оподаткування. Податкове законодавство. Суб’єкт оподаткування. 
Система податкових органів. Форми оподаткування. Класифікація податків. 
Загальнодержавні податки і збори. Місцеві податки і збори. Податкові пільги. 
Податкове планування. 

Грошово-кредитна політика. Цілі грошово-кредитного регулювання: 
стратегічні і тактичні цілі. Напрямки грошово-кредитної політики. „Політика 
дорогих грошей”. „Політика дешевих грошей”. Вибір напрямків грошово-
кредитної політики. Засади грошово-кредитної політики. Правова основа 
грошово-кредитного регулювання. Суб’єкти грошово-кредитної політики.  

 
 

Тема 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
 

8.1. Засади зовнішньоекономічної діяльності. 
8.2. Регулювання торговельної діяльності. 
8.3. Іноземне інвестування та роль держави в залученні іноземних кредитів. 

 
Засади зовнішньоекономічної політики. Сутність поняття 

„зовнішньоекономічна політика”. Завдання та принципи зовнішньоекономічної 
політики. Правова база регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). 
Правові режими для іноземних суб’єктів господарської діяльності на території 
України. Види ЗЕД. Система органів державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. методи регулювання ЗЕД. Стратегія і тактика 
зовнішньоекономічної політики України. регулювання торговельної діяльності. 
Протекціонізм і вільна торгівля. Регулювання іноземного інвестування. 
Стимулювання іноземних інвестицій. Форми підприємств з іноземними 
інвестиціями. Вільні економічні зони. Роль держави в залученні іноземних 
кредитів. 
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Тема 9. Структурна та інвестиційна політика 
 

9.1. Структура та структурні зрушення в розвитку економіки.  
9.2. Державне регулювання структурних зрушень в економіці. 
9.3. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

 
Поняття „структура економіки”. Роль структурних зрушень в 

економічному розвитку. характеристика структури економіки України. види 
структури економіки. Класифікація видів економічної діяльності. Структурний 
ефект і вимірювання його. Сутність структурного ефекту. Коефіцієнт 
абсолютних структурних зрушень. Коефіцієнт відносних структурних зрушень. 
Вплив структурних зрушень на динаміку виробничої функції. Державне 
регулювання структурних зрушень в економіці. Концепція пріоритетів 
соціально-економічного розвитку. критерії визначення державних пріоритетів. 
Активна і пасивна структурна політика. Методи реалізації структурної 
політики. Стратегія і тактика структурної політики України. 

Інвестицій як фактор структурних зрушень в економіці. Сутність понять 
„інвестиції” та „інвестиційна діяльність”. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної 
діяльності. Класифікація форм і видів інвестицій. Визначення пріоритетних 
сфер і державних інвестиційних проектів. Завдання інвестиційної стратегії в 
Україні. 

 
Тема 10. Державне регулювання підприємництва 

 
10.1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання. 
10.2. Державне управління процесами приватизації. 
10.3. Державна підтримка малого підприємництва.  

 
Підприємництво як об’єкт державного регулювання. Підприємництво: 

економічний зміст і роль в економіці України. види підприємницької 
діяльності, їх характеристика. Класифікація форм підприємництва. Інноваційне 
підприємство. Державне регулювання приватизації. Роль держави у становленні 
підприємницького середовища в Україні. Проблеми розвитку підприємництва. 
антимонопольна політика держави. інститут банкрутства та санації 
підприємств. Проблеми легалізації тіньової економіки в України. Механізм 
державного регулювання підприємництва. Державні програми підтримки 
підприємництва. фінансові важелі державної підприємницької політики. 
Податкове регулювання. Дотації, субсидії, субвенції. Державне кредитування. 
Сприяння розвитку фінансово-промислових груп. Роль державних органів 
підтримки підприємництва. 
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Тема 11. Державне регулювання науково-технічної та  

інноваційної політики. 

 
11.1. Сутність державної науково-технічної політики. 
11.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки. 
1.3. Державне регулювання інноваційних процесів.  

 
Науково-технічний прогрес та економічне зростання. Сутність НТП. 

Вплив НТП на економічний і соціальний розвиток, криву виробничих 
можливостей, рівноважне економічне зростання. Концепція науково-технічного 
прогресу. Необхідність і сутність науково-технічної політики. Цілі, принципи, 
завдання та напрями науково-технічної політики. Організаційні засади науково-
технічної політики в Україні.  

Форми та методи реалізації науково-технічної політики. Прямі та 
опосередковані методи науково-технічної політики. Інновації як специфічна 
форма НТП. Етапи інноваційного процесу. Класифікація інновацій. Фази 
поширення інновацій. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. методи 
державного регулювання інноваційного процесу в промисловості. 

 
Тема 12. Державне регулювання цін та інфляції 

 
 

12.1. Необхідність та методи державного регулювання цін. 

12.2. Антиінфляційна політика. 

 
Основні регулювальні функції ціни. Недоліки ціни як універсального 

засобу ринкового саморегулювання: нездатність ураховувати колективні 
соціальні та економічні інтереси; породження інфляції; безробіття. Сутність 
державного „втручання” у ціноутворення. Цінове законодавство. Види цін та їх 
характеристика. Система органів ціноутворення, їх завдання та функції. 
Контроль за додержанням дисципліни цін. Система органів контролю за 
цінами. Цілі державного регулювання цін. Захист внутрішнього ринку від 
негативного впливу зовнішньої конкуренції.  

Стримання монополізму та забезпечення конкурентного середовища. 
Сутність інфляції. Необхідність боротьби з інфляцією. Фактори інфляції: 
інфляція попиту, інфляція витрат. Сутність антиінфляційної політики. 
Дефляцій на політика. Стримувальна фінансово-кредитна політика. Політика 
доходів (регулювання витрат). Адаптаційна політика. Індексація доходів та її 
недоліки. 
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Тема 13. Соціальна політика держави 
 

13.1. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення. 
13.2. Регулювання доходів та споживання населення. 
13.3. Державне регулювання рівня та якості життя населення. 
13.4. Система соціального захисту населення. 
 

Сутність поняття „соціальна політика”. Мета соціальної політики. 
Соціальний захист населення. соціальні гарантії. Соціальний і ринковий 
підходи до соціальної політики. Концепція соціальної політики в Україні. 
Складові соціальної політики. Адресна підтримка соціально незахищених 
верств населення. пенсійна реформа. Політика у сфері заробітної плати та 
зайнятості населення. розвиток соціальної сфери. Демографічна політика. 
Сутність поняття „рівень життя населення”. Система показників рівня та якості 
життя населення: соціально-демографічні показники; узагальнюючі показники; 
показники оплати праці та доходів населення; показники рівня споживання 
населенням товарів і послуг; показники споживчих настроїв домогосподарств. 
Реальні доходи населення та їх регулювання. Регулювання обсягу споживання 
матеріальних благ і послуг. 

 
Тема 14. Регіональна економічна політика 

 
14.1. Регіональна економічна політика, її сутність та завдання. 
14.2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави. 
14.3. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 
14.4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку 

регіону.  
 
Сутність понять: „регіон”, „регіональна економічна політика”, 

„регіональна структура економіки”. Регіон як соціально-економічна система. 
Об’єкти і суб’єкти регіональної політики. Принципи та пріоритети державної 
регіональної політики. Стратегія регіонального розвитку. складові регіональної 
економічної політики. Стратегія і тактика регіональної політики України. 
законодавча база механізму регіональної політики. Складові елементи 
механізму регіональної політики. Функції центральних державних органів і 
місцевих державних адміністрацій щодо регіональної економічної політики. 
Адміністративні, правові та економічні методи державного регулювання 
розвитку регіонів. завдання та зміст програм економічного і соціального 
розвитку регіонів. методика і порядок розроблення програм економічного і 
соціального р розвитку регіонів. принципи формування місцевих бюджетів. 
Доходи місцевих бюджетів. Нормативи відрахувань загальнодержавних 
податків і зборів до місцевих бюджетів. Місцеві податки та збори. Бюджетні 
субсидії, субвенції, дотації. Видатки місцевих бюджетів.  

 

 



 15 

Тема 15. Державне регулювання природоохоронної діяльності. 
 
 

15.1. Необхідність та принципи охорони навколишнього природного 
середовища. 

15.2. Державне екологічне регулювання. 
15.3. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного 

середовища. 
15.4. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності. 

 
 
Сутність поняття „екологія”, „екологічне регулювання”, 

„природоохоронна діяльність”. Класифікація природних ресурсів. Стійкість 
природного середовища до техногенного навантаження. Сутність природно-
антропогенних процесів. Техногенний і сталий типи економічного розвитку. 
пасивна та активна екологічна політика. Принципи та об’єкти охорони 
навколишнього природного середовища. Сутність екологічної політики в 
Україні. Сутність екологічного регулювання. Екологічне законодавство. 
Управління в сфері охорони навколишнього природного середовища. 
Інструменти екологічного регулювання: екологічна експертиза, моніторинг 
стану довкілля, екологічні стандарти і нормативи, екологічні програми, 
кадастри природних ресурсів, зонування територій, санкції за порушення норм 
екологічного законодавства. Джерела фінансування заходів з охорони 
навколишнього природного середовища. Порядок оплати використання 
природних ресурсів. Платежі за забруднення довкілля. Ліміти викидів і скидів 
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовища. Фонди охорони 
навколишнього природного середовища.  
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5. Тематика та плани семінарських занять  
 
 

Тема 1.  
 

Особливості методології державного регулювання економіки 
  

1.1. Теорії та моделі макроекономічного регулювання. 
1.2. Економічна політика держави та її види. 
1.3. Сучасні підходи та принципи державного регулювали економіки. 
1.4. Методи державного регулювання економіки.  

  
Перелік питань для дискусії: 

 
1. Трансформаційні процеси і соціально-економічне становища в 

Україні. 
2. Межі державного втручання в економіку. 
3. Характеристика існуючої системи державного управління в 

Україні. 
 
Література: 
 

1. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [навчальний посібник] / 
Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2006. 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття). С. 14-61. 

2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посібник] / О. І. Ковтун. – 
Львів : «Новий Світ – 2000», 2006. – С. 55-76. 

3. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: [навч.-метод. посібник для самост. 
вивч. дисц.] / С. М. Чистов. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 20-32. 

4. Державне регулювання економіки: [навч. посібник] / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, 
Т. Ф. Куценко та ін. – К. : КНЕУ, 2000. – С. 3-32. 

5. Швайка Л.А. Основи державного регулювання економіки : [навчальний посібник] / 
Л. А. Швайка. Львів. Видавництво „Фенікс”. 2001. – С. 17-33. 

6. Мельник А. Ф. Державне управління : [підручник] /А. Ф. Мельник, 
О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2009. – С.19-
90. 

7. Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г. М. Калетнік, 
А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С.10-35. 

8. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 
М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – С.11-18. 
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Тема 2. 
 Органи державного управління в системі державного регулювання 

економіки України. 
2.1. Система органів державної влади та їхні функції у сфері управління 

економікою України. 
2.2. Роль Міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади. 
2.3. Місцеві державні адміністрації та їх роль у регулюванні економіки на 

регіональному рівні.  
 

Перелік питань для дискусії: 
1. Компетенція органів державного регулювання економіки. 
2. Необхідність та напрями адміністративної реформи в Україні. 

Література: 
1. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [навчальний посібник] / 

Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2006. 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття). С. 54-60. 
2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посібник] / О. І. Ковтун. – 

Львів : «Новий Світ – 2000», 2006. – С. 131-147. 
3. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: [навч.-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц.] / С. М. Чистов. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 26-29. 
4. Мельник А. Ф. Державне управління : [підручник] /А. Ф. Мельник, О. Ю. Обо-

ленський, А. Ю. Васіна; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2009. – С.253-364. 
5. Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г. М. Калетнік, 

А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С.36-59. 
6. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 

М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – С.26-30. 
 

Тема 3. 
Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного 

регулювання економіки 
3.1.Сутність і головні принципи економічного і соціального прогнозування. 
3.2. Система прогнозів економічного і соціального розвитку. 
3.3. Методи і моделі прогнозування.  
 

Перелік питань для дискусії: 
1. Суть економіко-математичного моделювання в прогнозуванні. 
2. Стан і проблеми реалізації стратегії соціально-економічного 

розвитку України. 
3. Вибір та ранжування цілей соціально-економічного розвитку. 
4. Чим відрізняються Прогноз економічного і соціального 

розвитку України та Державна програма економічного і 
соціального розвитку України? 

Література: 
1. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [навчальний посібник] / 

Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2006. 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття). С. 78-92. 
2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / О. І. Ковтун. – Львів : 

«Новий Світ – 2000», 2006. – С. 109-118. 
3. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 

дисц.] / С. М. Чистов. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 33-51. 
4. Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г. М. Калетнік, 

А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С.85-106. 
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Тема 4. Програмування у системі державного регулювання економіки 
 

4.1. Суть державного програмування і види програм. 
4.2. Методика та організація розробки цільових комплексних програм. 
4.3. Особливості розробки Програми "Україна - 2015" та Програми "Закарпаття 

- 2015". 
Перелік питань для дискусії: 

1. Чим обумовлене застосування програмно-цільового методу 
планування? 

2. Світовий досвід державного програмування економіки. 
3. Вітчизняний досвід розробки та реалізації державних програм. 

Література: 
1. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [навчальний посібник] / Л. А. Швайка. 

– К. : Знання, 2006. 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття). С. 93-101. 
2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посібник] / О. І. Ковтун. – Львів : 

«Новий Світ – 2000», 2006. – С. 123-130. 
3. Швайка Л.А. Основи державного регулювання економіки : [навчальний посібник] / 

Л. А. Швайка. Львів. Видавництво „Фенікс”. 2001. – С. 58-66. 
4. Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г. М. Калетнік, 

А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С.107-129. 
5. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 

М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – С.45-54. 
 

Тема 5. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
 

5.1. Засади зовнішньоекономічної діяльності. 
5.2. Регулювання торговельної діяльності. 
5.3. Іноземне інвестування та роль держави в залученні іноземних кредитів. 

 
Перелік питань для дискусії: 

1. Охарактеризуйте зовнішньоекономічну політику України. 
2. Переваги і недоліки вступу України до СОТ. 
3. Роль держави у підвищенні конкурентоспроможності 

національної економіки. 
4. Місце України на світовому ринку товарів і послуг. 
5. Економічне співробітництво України з Європейським Союзом. 

Література: 
1. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [навчальний посібник] / 

Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2006. 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття). С. 314-338. 
2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посібник] / О. І. Ковтун. – 

Львів : «Новий Світ – 2000», 2006. – С. 287-303. 
3. Швайка Л.А. Основи державного регулювання економіки : [навчальний посібник] / 

Л. А. Швайка. Львів. Видавництво „Фенікс”. 2001. – С. 200-206. 
4. Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г. М. Калетнік, 

А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С.190-215. 
5. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 

М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – С.355-384. 
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Тема 6. Державне регулювання підприємництва 
 

6.1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання. 
6.2. Державне управління процесами приватизації. 
6.3. Державна підтримка малого підприємництва.  

Перелік питань для дискусії: 
1. Особливості розвитку державного сектора економіки і 

державного підприємництва. 
2. Організаційно-економічна та інформаційна підтримка 

(забезпечення) підприємництва. 
3. Особливості перегулювання підприємництва. 

Література: 
1. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посібник] / О. І. Ковтун. – 

Львів : «Новий Світ – 2000», 2006. – С. 246-286. 
2. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: [навч.-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц.] / С. М. Чистов. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 105-115. 
3. Державне регулювання економіки: [навч. посібник] / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, 

Т. Ф. Куценко та ін. – К. : КНЕУ, 2000. – С. 178-207. 
4. Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г. М. Калетнік, 

А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С.251-270. 
5. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 

М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – С.187-221. 
 

Тема 7. Державне регулювання науково-технічної та інноваційної 
політики. 

 
7.1. Сутність державної науково-технічної політики. 
7.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки. 
7.3. Державне регулювання інноваційних процесів.  

Перелік питань для дискусії: 
1. Охарактеризуйте НТП як фактор виробництва. 
2. Охарактеризуйте науково-технічну та інноваційну політику в 

Україні. 
3. Що заважає Україні стати провідною науково-технічною країною? 
4. Науково-технічна, інформаційна та інноваційна безпека України. 

Література: 
1. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [навчальний посібник] / Л. А. Швайка. – 

К. : Знання, 2006. 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття). С. 196-213. 
2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посібник] / О. І. Ковтун. – Львів : 

«Новий Світ – 2000», 2006. – С. 216-245. 
3. Швайка Л.А. Основи державного регулювання економіки : [навчальний посібник] / 

Л. А. Швайка. Львів. Видавництво „Фенікс”. 2001. – С. 101-104. 
4. Мельник А. Ф. Державне управління : [підручник] /А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, 

А. Ю. Васіна; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2009. – С.471-484. 
5. Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г. М. Калетнік, 

А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С.374-394. 
6. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 

М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – С.284-317. 
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Тема 8. Державне регулювання цін та інфляції 
 

8.1. Необхідність та методи державного регулювання цін. 
8.2. Антиінфляційна політика. 

 
Перелік питань для дискусії: 

1. Цінова політика в Україні: особливості та етапи здійснення. 
2. Інфляція як соціально-економічне явище, механізми її 

державного регулювання. 
3. Особливості та механізми регулювання цін в аграрному 

секторі. 
4. Позитивні та негативні наслідки адаптаційної політики. 

Література: 
1. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [навчальний посібник] / Л. А. Швайка. – 

К. : Знання, 2006. 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття). С. 296-313. 
2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посібник] / О. І. Ковтун. – Львів : 

«Новий Світ – 2000», 2006. – С. 174-186. 
3. Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г. М. Калетнік, 

А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С.179-189. 
4. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 

М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – С.123-139. 
 

Тема 9. Соціальна політика держави 
 

9.1. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення. 
9.2. Регулювання доходів та споживання населення. 
9.3. Державне регулювання рівня та якості життя населення. 
9.4. Система соціального захисту населення. 

Перелік питань для дискусії: 
1. Оцінка рівня життя населення в Україні. 
2. Шляхи подолання бідності в Україні. 
3. Шляхи розв’язання проблеми нерівності в доходах різних 

верств населення. 
4. Охарактеризуйте ринок праці в України. 

 
Література: 

1. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [навчальний посібник] / Л. А. Швайка. – 
К. : Знання, 2006. 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття). С. 235-263. 

2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посібник] / О. І. Ковтун. – Львів : 
«Новий Світ – 2000», 2006. – С. 323-352. 

3. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. 
дисц.] / С. М. Чистов. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 151-165. 

4. Швайка Л.А. Основи державного регулювання економіки : [навчальний посібник] / 
Л. А. Швайка. Львів. Видавництво „Фенікс”. 2001. – С. 159-169. 

5. Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г. М. Калетнік, 
А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С.280-305. 

6. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 
М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – С.222-257. 
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Тема 10. Регіональна економічна політика 
 

10.1. Регіональна економічна політика, її сутність та завдання. 
10.2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави. 
10.3. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 
10.4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку 

регіону.  
Перелік питань для дискусії: 

1. Стан і проблеми сучасної регіональної політики в Україні. 
2. Охарактеризуйте проблеми відносин „центр-регіон”. 
3. Особливості між бюджетних відносин в Україні та шляхи їх 

оптимізації. 
Література: 

1. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [навчальний посібник] / Л. А. Швайка. 
– К. : Знання, 2006. 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття). С. 369-388. 

2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посібник] / О. І. Ковтун. – Львів : 
«Новий Світ – 2000», 2006. – С. 304-322. 

3. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. 
дисц.] / С. М. Чистов. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 138-150. 

4. Швайка Л.А. Основи державного регулювання економіки : [навчальний посібник] / 
Л. А. Швайка. Львів. Видавництво „Фенікс”. 2001. – С. 207-222. 

5. Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г. М. Калетнік, 
А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С.306-328. 

6. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 
М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – С.55-77. 

 
Тема 11. Державне регулювання природоохоронної діяльності. 

11.1. Необхідність та принципи охорони навколишнього природного 
середовища. 

11.2. Державне екологічне регулювання. 
11.3. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного 

середовища. 
11.4. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності. 

Перелік питань для дискусії: 
1. Охарактеризуйте екологічний стан України. 
2. Екологічні обмеження та свобода економічної діяльності. 
3. Екологічна політика в контексті державної політики України. 
4. Екологічна безпека і свобода господарської діяльності. 

Література: 
1. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [навчальний посібник] / Л. А. Швайка. – 

К. : Знання, 2006. 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття). С. 389-399. 
2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посібник] / О. І. Ковтун. – Львів : 

«Новий Світ – 2000», 2006. – С. 353-370. 
3. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. 

дисц.] / С. М. Чистов. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 166-176. 
4. Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г. М. Калетнік, 

А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С.354-373. 
5. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 

М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – С.318-354. 
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6. Завдання для самостійної роботи 
Самостійна робота є невід’ємною частиною навчального процесу і 

основою пізнавальної діяльності студента. Метою методичних вказівок є 
конкретизація самостійної роботи студента для всебічного підвищення рівня 
знань, раціоналізації процесів підготовки, виконання і захисту самостійної 
роботи, єдності навчальної та науково-дослідної роботи. 

Освоєння курсу відповідно до програми передбачає самостійне 
опрацювання студентом літературних джерел, вивчення теоретичних питань 
тем, виконання практичних завдань. 

 Навчальні завдання за кожною темою містять перелік питань, 
літературних джерел і практичних завдань. 

 Викладач курсу спрямовує і контролює самостійну роботу студента, 
встановлює час консультацій та термін виконання самостійної роботи за 
кожною темою курсу. 

Змістом самостійної роботи студентів є вивчення теоретичних питань, 
підготовка до семінарських занять. 

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на практичних 
і семінарських заняттях у формі поточного контролю та перевірки якості 
виконання домашніх завдань. 

 
Перелік запитань і завдань, що виносяться на самостійне 

опрацювання студентами: 
№ 
п/п 

 

Тематика модулів та зміст самостійної 
роботи 

 

Кіль- 
кість 
год. Рекомендована література 

1 2 3 4 
1. Обгрунтування необхідності 

державного регулювання економіки. 
• У чому полягає різниця між 

управлінням економікою та її 
регулюванням? 

• Охарактеризуйте значення основних 
теорій державного регулювання 
економіки для забезпечення сучасного 
економічного зростання. 

• Визначте поняття державного 
регулювання економіки, його мету та 
основні завдання. 
• Перелічіть суб’єкти та об’єкти 

державного регулювання  основних 
економічних процесів. 

• Охарактеризуйте суб’єкти і об’єкти 
державного регулювання економіки. Як 
вони пов’язані? 

2 1. Калетнік Г. М., Державне 
регулювання економіки : [навч. посіб.] / 
Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. 
– К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С. 10-35. 
2.Гриньова В. М. Державне регулювання 
економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 
М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 
С.11-18. 
3.Ковтун О. І. Державне регулювання 
економіки : [навч. посібник] / 
О. І. Ковтун. – Львів : «Новий Світ – 
2000», 2006. – С. 32-41. 
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1 2 3 4 
2. Макроекономічне планування у 

системі державного  регулювання 
економіки 
• Обгрунтуйте необхідність 

макроекономічного планування для 
державного регулювання економіки.  
• Охарактеризуйте основні форми 

макроекономічного планування. 
• У чому різниця між директивним та 

індикативним плануванням? 
• Дайте характеристику балансовому і 

нормативному методу планування. 
• Наведіть визначення концепції, 

стратегії та програми економічного і 
соціального розвитку країни. У чому 
полягає різниця між ними? 
Чим відрізняється економічне зростання 
від економічного розвитку. 

2 1. Калетнік Г. М., Державне 
регулювання економіки : [навч. посіб.] / 
Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. 
– К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С. 130-
156. 

2. Гриньова В. М. Державне 
регулювання економіки : [підручник] / 
В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : 
Знання, 2008. – С.31-44. 
3.Ковтун О. І. Державне регулювання 
економіки : [навч. посібник] / 
О. І. Ковтун. – Львів : «Новий Світ – 
2000», 2006. – С. 119-122. 

3. Фінансово-бюджетна та грошово-
кредитна політика. 
• Розкрийте сутність поняття 

"бюджетна система України". 
• Охарактеризуйте джерела 

формування фінансової основи для 
економічного та соціального розвитку. 
• Які функції виконує зведений 

бюджет України? 
• Назвіть державні та місцеві податки 

та поясність, у чому полягає їх 
призначення в державному регулюванні 
економіки.  
• Опишіть чинники, що впливають на 

міжбюджетні відносини. 
Що таке міжбюджетний трансферт і що 
необхідно враховувати під час його 
розрахунку? 

2 1. Калетнік Г. М., Державне 
регулювання економіки : [навч. посіб.] / 
Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. 
– К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С. 157-189. 

2. Гриньова В. М. Державне 
регулювання економіки : [підручник] / 
В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : 
Знання, 2008. – С.163-186. 
3.Ковтун О. І. Державне регулювання 
економіки : [навч. посіб.] / О. І. Ковтун. 
– Львів : «Новий Світ – 2000», 2006. – С. 
148-173. 

4. Структурна та інвестиційна 
політика. 
• Поняття і значення структури 

економіки для збалансованого розвитку 
економіки.  
• Структурна політика: поняття, зміст, 

типи, механізми, цілі, напрями, 
пріоритети, методи і заходи реалізації 
державної структурної політики. 
Розкрийте сутність прямих і а 
портфельних інвестицій.  

• Обґрунтуйте доцільність 
залучення іноземних інвестицій у 
національну економіку. 

2 1.Калетнік Г. М., Державне 
регулювання економіки : [навч. посіб.] / 
Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. 
– К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С. 216-250. 

2.Гриньова В. М. Державне 
регулювання економіки : [підручник] / 
В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : 
Знання, 2008. – С.140-162. 
3.Ковтун О. І. Державне регулювання 
економіки : [навч. посібник] / 
О. І. Ковтун. – Львів : «Новий Світ – 
2000», 2006. – С. 193-215. 
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1 2 3 4 
5. Соціальна політика держави. 

• Охарактеризуйте соціальну політику 
та обґрунтуйте необхідність її розробки. 
• Що таке державні соціальні 

стандарти та гарантії, для чого вони 
необхідні? 
• Обґрунтуйте чому рівень доходів 

населення визначає рівень життя, а 
структура витрат домогосподарств – 
його якість? 
• Що таке номінальна та реальна 

заробітна плата? 
Розкрийте сутність понять 
"прожитковий мінімум", "мінімальний 
споживчий бюджет", "споживчий 
кошик". 
 

2 1.Калетнік Г. М., Державне регулювання 
економіки : [навч. посіб.] / 
Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. 
– К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С. 280-305. 
2.Гриньова В. М. Державне регулювання 
економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 
М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 
С.222-257. 
3.Ковтун О. І. Державне регулювання 
економіки : [навч. посібник] / 
О. І. Ковтун. – Львів : «Новий Світ – 
2000», 2006. – С. 323-352. 

6. Державне регулювання 
природоохоронної діяльності. 
• Перелічіть основні елементи 

механізму державного регулювання 
екологічної безпеки. 

• Які завдання мають бути реалізовані 
у межах системи управління 
використанням природних ресурсів? 

• За рахунок яких джерел може 
здійснюватися фінансування заходів 
з охорони навколишнього 
природного середовища? 

• Куди надходять платежі за 
використання природних ресурсів. 
• Розкрийте сутність політики 

охорони навколишнього середовища та 
для чого вона потрібна. 

• Які основні проблеми природно-
техногенної безпеки в Україні? 
 

2 1.Калетнік Г. М., Державне регулювання 
економіки : [навч. посіб.] / 
Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. 
– К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – С. 354-
373. 
2.Гриньова В. М. Державне регулювання 
економіки : [підручник] / 
В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : 
Знання, 2008. – С.318-354. 
3.Ковтун О. І. Державне регулювання 
економіки : [навч. посібник] / 
О. І. Ковтун. – Львів : «Новий Світ – 
2000», 2006. – С. 353-370. 

 Всього годин: 12  
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7. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю.  
Тести 1-го модуля 

 
1. Яке з тверджень є помилковим: „Вади ринку виникають внаслідок ... 
а) нездатності ринкового механізму забезпечити оптимальний за Парето розподіл ресурсів”; 
б) зовнішніх ефектів (екстерналій)”; 
в) державного втручання в економіку”; 
г) економічної нестабільності”; 
д) нездатності ринку забезпечити людей суспільними товарами”. 
 
2. Що не відноситься до фінансово-економічної основи діяльності місцевих державних 
адміністрацій: 
а) загальнодержавна власність 
б) природні ресурси 
в) комунальна власність 
г) земля 
д) доходи місцевого бюджету 
 
3. Згідно з теорією менеджменту стратегія – це: 
а) детальний, всебічний комплексний план, спрямований на втілення місії організації; 
б) чітко визначена мета існування організації, обумовлена самою її сутністю; 
в) побудова соціально-орієнтованої ринкової економіки; 
г) визначення цілей і засобів, форм і способів діяльності, які найбільше відповідають 

конкретним обставинам на даний момент; 
д) усі відповіді помилкові. 
 
4. Індикативне макроекономічне планування властиве: 
а) ринковій економіці; 
б) змішаній економіці; 
в) перехідній економіці; 
г) командній економіці; 
д) монополізованій економіці. 
 
5. Суб'єкти виконання: 
а) держава та її інституційні органи; 
б) громадські й політичні об'єднання; 
в) засоби масової інформації; 
г) окремі особистості.  
 
6. Факторні моделі - ...  
а) описують зв'язки між окремими елементами, які утворюють єдине ціле; 
б) описують залежність рівня і динаміки певного економічного показника від рівня і 

динаміки показників-аргументів, тобто факторів; 
в) відображають розвиток економіки як складної економічної системи; 
г) описують стандартне середнє відхилення реальних даних від прогнозних. 
 
 
7. Яка з перерахованих ознак не відповідає індикативному плануванню: 
а) базується на змішаній економіці; 
б) з'ясування сфер найефективнішого вкладення капіталу; 
в) завдання мають орієнтовний, рекомендаційний характер; 
г) головне завдання плану — координація господарської діяльності суб'єктів; 
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8. Життєвий цикл ЦКП це: 
а) проміжок часу від моменту виникнення програми до моменту її ліквідації; 
б) проміжок часу від моменту реалізації  програми до моменту її ліквідації; 
в) проміжок часу від моменту видачі вихідного завдання програми до моменту її ліквідації; 
г) відмінність що полягає у більш глибокому впливі на державний сектор економіки. 
 
9. Завершальний контроль за виконанням ЦКП здійснюється: 
а) безпосередньо під час розробки та реалізації програми; 
б) ще до фактичного початку робіт; 
в) при складанні звіту ЦКП; 
г) на всіх етапах реалізації ЦКП. 
 
10. До вад ринкового саморегулювання належить: 
а) неспроможність конкуренції; 
б) необхідність ДРЕ; 
в) сукупна пропозиція; 
г)механізм ціноутворення. 
 
11. Підприємство, яке породжує позитивні екстерналії: 
а) використовує ресурси, повністю відшкодовуючи витрати; 
б) функціонує на ринку з низькою ефективністю; 
в) бере на себе частку витрат з реалізації інтересів інших суб’єктів ринку; 
г) одержує еквівалентний прибуток від своєї діяльності; 
д) перекладає частку витрат на інших суб’єктів ринку. 
 
12. Ефективним за Парето розподілом ресурсів називається розподіл ресурсів, при 
якому: 
а) кожен суб’єкт ринку не поліпшить свій стан, поліпшивши стан інших суб’єктів ринку 
б) кожен суб’єкт ринку може поліпшити свій стан без погіршення стану інших суб’єктів 

ринку 
в) кожен суб’єкт ринку може погіршити свій стан, поліпшивши стан інших суб’єктів ринку 
г) кожен суб’єкт ринку не погіршить свій стан, поліпшивши стан інших суб’єктів ринку 
д) жоден із суб’єктів ринку не поліпшить свого стану без того, щоб не погіршити стану 

інших суб’єктів ринку 
13. За часовою ознакою цілі класифікуються на: 
а) загальні, часткові; 
б) головні, забезпечувальні; 
в) стратегічні, тактичні, оперативні; 
г) кінцеві, проміжні. 
14.  Структурно визначена послідовність комплексу робіт, які ведуть до розв’язання 
конкретної задачі або досягнення цілі програми, називається: 
а) організаційно-економічним механізмом реалізації ЦКП; 
б) основним показником ЦКП; 
в) заходом ЦКП; 
г) деревом цілей ЦКП; 
д) життєвим циклом ЦКП. 
15. Предметом дисципліни ДРЕ є: 
а) вивчення сукупності прийомів, способів та інструментів управління соціально-

економічними процесами; 
б) соціально-економічні процеси, що відбуваються у національній економіці; 
в) заходи держави щодо управління розвитком національної економіки; 
г) синтез знань про суть, методологію і засоби впливу держави; 
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16. Структурні моделі описують: 
а) зв'язки між окремими елементами, які утворюють єдине ціле; 
б) оптимізацію прогнозних рішень за допомогою методів математичного програмування; 
в) оптимальні програми випуску продукції за наявних ресурсів; 
г) вивчення попереднього і сучасного стану розвитку об'єкта. 
 
17. Індикативний план містить такі типи показників: 
а) балансові, нормативні та директивні; 
б) директивні, прогнозні та розрахункові; 
в) балансові, прогнозні та розрахункові; 
г) факторні, нормативні та директивні. 
 
18. До першого етапу розробки ЦКП відноситься: 
а) формування та видача вихідного завдання на розробку програми; 
б) розробка проекту програми; 
в) відбір переліку проблем, що підлягають програмному роз в'язанню; 
г) затвердження програми. 
 
19. Під час поточного контролю утриматися від будь-яких дій потрібно при: 
а) наявності розходжень між результатами й цілями; 
б) усвідомленні нереальності цілей і заходів; 
в) якщо порівняння фактичних результатів із нормативами співпадають; 
г) укладанні державних контрактів. 
 
20. До вад ринкового саморегулювання належить: 
а) забезпечення суспільними товарами; 
б) необхідність ДРЕ; 
в) сукупний попит; 
г)механізм ціноутворення. 
21. Яке з тверджень критиків монополізації економіки є найменш переконливим: 
а) монополісти протистоять впровадженню досягнень НТП; 
б) монополісти вважають можливим і вигідним обмежувати виробництво, встановлюючи 

монопольно високі ціни; 
в) монополісти здатні чинити тиск на державні органи з метою захисту власних інтересів; 
г) монополісти з метою усунення конкурентів встановлюють монопольні ціни; 
д) усі твердження достатньо переконливі. 
22. Суб’єкти впливу це: 
а) держава та її інституційні органи; 
б) сукупність прийомів, способів та інструментів управління; 
в) громадські й політичні об'єднання, засоби масової інформації, окремі особистості; 
г) основні типи економічних систем. 
 
23. Гіпотеза – це: 
а) випереджальне відображення дійсності; 
б) науково обґрунтоване судження про можливий стан об’єкта у майбутньому, а також про 

альтернативні шляхи і строки досягнення цього стану; 
в) особливий вид діяльності держави щодо визначення цілей розвитку на певний період, а 

також заходів, спрямованих на їх досягнення; 
г) наукове передбачення на рівні загальної теорії; 
д) комплекс заходів, спрямованих на розв’язання конкретної соціально-економічної 

проблеми. 
 
 
 

 



 28 

24. Чергування етапів програмно-цільового планування здійснюється у такій 
послідовності: 
а) вихідне завдання на розроблення ЦКП – відбір проблем, що підлягають програмному 

розв’язанню – розробка проекту ЦКП – затвердження ЦКП – реалізація ЦКП – звіт про 
виконання ЦКП; 

б) вихідне завдання на розроблення ЦКП - розробка проекту ЦКП - відбір проблем, що 
підлягають програмному розв’язанню – реалізація ЦКП – звіт про виконання ЦКП; 

в)  відбір проблем, що підлягають програмному розв’язанню – розробка проекту ЦКП – 
затвердження ЦКП – вихідне завдання на розроблення ЦКП – реалізація ЦКП – звіт про 
виконання ЦКП; 

г) відбір проблем, що підлягають програмному розв’язанню – вихідне завдання на 
розроблення ЦКП – розробка проекту ЦКП – затвердження ЦКП – реалізація ЦКП – звіт 
про виконання ЦКП. 

 
25. Кейнсіанство — напрямок розвитку економічної теорії яка доводить: 
а) об'єктивну необхідність і практичне значення державного регулювання економіки; 
б) необхідність знищення приватної власності та конкуренції; 
в) заперечує необхідність втручання держави в економіку; 
г) правильність всіх перерахованих тверджень. 
 
26. Імітаційні моделі відображають: 
а) основні взаємозв'язки елементів, що утворюють економічну систему; 
б) характеристики як структурних, так і факторних моделей; 
в) розвиток економіки як складної економічної системи; 
г) необхідність поступового і послідовного вдосконалення практики управління. 
27. Протекціоністське планування по суті це: 
 
а) чисто технічна діяльність органів державного управління, спрямована на пошук 

консенсусу інтересів, певних компромісів...; 
б) концентрація зусиль і ресурсів держави на вирішенні найактуальніших, стратегічно важ-

ливих проблем розвитку...; 
в) захист інтересів груп та осіб, які отримують певні вигоди від реалізації передбаченого 

плану; 
г) інструмент реалізації стратегічних цілей і завдань, сукупність заходів, порядок та терміни 

їх реалізації. 
 
28. До другого етапу розробки ЦКП відноситься: 
а) формування та видача вихідного завдання на розробку програми; 
б) розробка проекту програми; 
в) відбір переліку проблем, що підлягають програмному роз в'язанню; 
г) затвердження програми. 
 
29. Під час поточного контролю усунути причини відхилень потрібно при: 
а) наявності розходжень між результатами й цілями; 
б) усвідомленні нереальності цілей і заходів; 
в) якщо порівняння фактичних результатів із нормативами співпадають; 
г) укладанні державних контрактів. 
30. До вад ринкового саморегулювання належить: 
а) циклічний характер розвитку; 
б) необхідність ДРЕ; 
в) сукупна пропозиція; 
г) механізм взаємодії попиту та пропозиції. 
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31. Перерозподіл доходів як функція держави пов’язаний з : 
а) необхідністю держави подолати вади ринкового саморегулювання; 
б) нерівномірністю розподілу доходів між членами суспільства; 
в) неефективним за Парето розподілом обмежених ресурсів; 
г) необхідністю забезпечити людей суспільними товарами; 
д) необхідністю забезпечити людей обов’язковими товарами. 
 
32. Марксизм  обґрунтовує: 
 
а) об'єктивну необхідність і практичне значення державного регулювання економіки; 
б) перевагу непрямих методів, а саме — регулювання грошового обігу; 
в) необхідність знищення приватної власності та конкуренції; 
г)  що джерелом багатства є праця у сільському господарстві. 
 
33. Який з принципів соціально-економічного прогнозування визначає, що економіка 
розглядається як єдиний об’єкт прогнозування і водночас як сукупність відносно 
самостійних напрямків розвитку: 
а) цілеспрямованості; 
б) наукової обґрунтованості; 
в) системності; 
г) адекватності прогнозів об’єктивним закономірностям розвитку; 
д) альтернативності. 
 
34. Директивне макроекономічне планування властиве: 
а) ринковій економіці; 
б) командній економіці; 
в) перехідній економіці; 
г) змішаній економіці; 
д) монополізованій економіці. 
 
35. Теорія "економіки пропозиції" пропагує: 
а) пропагує необхідність стимулювання пропозиції; 
б) зростання ефективності виробництва; 
в) зниження витрат виробництва; 
г) стимулювання інноваційного підприємництва; 
д) всі відповіді вірні. 
 
36. Метод "Мозкової атаки" це: 
а) інтуїтивно-колективний метод прогнозування; 
б) інтуїтивно-індивідуальний метод прогнозування; 
в) метод прогнозної  екстраполяції; 
г)  метод прогнозного моделювання.   
 
37. Аполітичне планування по суті це: 
а) чисто технічна діяльність органів державного управління, спрямована на пошук 

консенсусу інтересів, певних компромісів...; 
б) концентрація зусиль і ресурсів держави на вирішенні найактуальніших, стратегічно важ-

ливих проблем розвитку...; 
в) захист інтересів груп та осіб, які отримують певні вигоди від реалізації передбаченого 

плану; 
г) інструмент реалізації стратегічних цілей і завдань, сукупність заходів, порядок та терміни 

їх реалізації. 
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38. До третього етапу розробки ЦКП відноситься: 
 
а) формування та видача вихідного завдання на розробку програми; 
б) розробка проекту програми; 
в) відбір переліку проблем, що підлягають програмному роз в'язанню; 
г) затвердження програми. 
39. Під час поточного контролю необхідність перегляду нормативів виникає при: 
а) наявності розходжень між результатами й цілями; 
б) усвідомленні нереальності цілей і заходів; 
в) якщо порівняння фактичних результатів із нормативами співпадають; 
г) укладанні державних контрактів. 
 
40. До вад ринкового саморегулювання належить: 
а) негативний вплив на зовнішнє середовище; 
б) механізм  ДРЕ; 
в) сукупна пропозиція; 
г) механізм взаємодії попиту та пропозиції. 
 
41. Економічна функція держави полягає у: 
а) створенні умов для спокійного та гармонійного розвитку суспільства; 
б) забезпеченні цілісності та збереженні суспільства, формою якого є ця держава; 
в) створенні передумов, необхідних для ефективної економічної діяльності суспільства; 
г) забезпеченні на всій території країни прав і свобод людини і громадянина; 
д) підтримці свободи, суверенітету та історичного існування народів конкретної країни в 

рамках світового співтовариства. 
 
42. Недоліками ринкового механізму є: 
а)  нездатний забезпечити конкурентне середовище; 
б) сприяє підвищенню ефективності господарювання; 
в) гарантує певний соціальний захист населення; 
г) усі твердження достатньо переконливі. 
 
43. Для якого етапу наукового аналізу соціально-економічних процесів характерне 
дослідження історії розвитку об’єкта з метою його систематизованого опису: 
а) диспозиція; 
б) санкція; 
в) ретроспекція; 
г) діагноз; 
д) проекція. 
44. До соціальних норм і нормативів не належить: 
а) норми споживання населення; 
б) нормативи відрахувань до місцевих бюджетів загальнодержавних податків; 
в) нормативний „споживчий кошик”; 
г) мінімальна заробітна плата; 
д) забезпеченість населення послугами та об’єктами соціальної інфраструктури. 
45. Хибним є твердження: 
а) Ринковий механізм - це жорстко централізоване, тотальне державне управління; 
б) Планово-державний механізм -  базується на плюралізмі (різноманітності) форм власності 

та органічно поєднує переваги ринкових і державних регуляторів; 
в) Змішане управління національною економікою - базується на принципах економічної 

свободи, вільної взаємодії попиту і пропозиції, вільного  ціноутворення, конкуренції; 
г) всі твердження. 
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46. Директивне планування – це... 
а)  пошук найефективнішого (оптимального) планового завдання; 
б) управління економікою країни за допомогою розробки обов'язкових для виконання 

завдань щодо виробництва і розподілу продукції та послуг; 
в) регулювання економічних процесів за допомогою постановки певних цілей, визначення 

пріоритетів розвитку національної економіки...; 
г) узгодження потреб і ресурсів як у масштабі суспільства, так і за окремими складовими 

національної економіки. 
 
47. Стратегічне планування по суті це: 
а) чисто технічна діяльність органів державного управління, спрямована на пошук 

консенсусу інтересів, певних компромісів...; 
б) концентрація зусиль і ресурсів держави на вирішенні найактуальніших, стратегічно важ-

ливих проблем розвитку...; 
в) захист інтересів груп та осіб, які отримують певні вигоди від реалізації передбаченого 

плану; 
г) інструмент реалізації стратегічних цілей і завдань, сукупність заходів, порядок та терміни 

їх реалізації. 
 
48. До четвертого етапу розробки ЦКП відноситься: 
а) формування та видача вихідного завдання на розробку програми; 
б) розробка проекту програми; 
в) відбір переліку проблем, що підлягають програмному роз в'язанню; 
г) затвердження програми. 
 
49. До засобів реалізації державних програм не належать: 
а) держконтракт і держзамовлення; 
б) пільгове оподаткування; 
в) субвенції; 
г) інформаційне забезпечення. 
 
50. До вад ринкового саморегулювання належить: 
а) проблема інформаційного забезпечення; 
б) необхідність ДРЕ; 
в) сукупна пропозиція; 
г) механізм взаємодії попиту та пропозиції. 
51. За формою організації, погляду загальносвітових тенденцій, сучасна економіка є: 
а) економікою суспільного сектору 
б) ринковою економікою 
в) державною економікою 
г) змішаною економікою 
д) перехідною економікою 
 
52. Характерна риса змішаної системи управління: 
а) основним регулятором економічних процесів виступає ринковий механізм а державне 

регулювання економіки доповнює ринкові важелі; 
б) неефективне, нераціональне, ресурсномістке виробництво; 
в) управління соціально-економічним розвитком країни на основі директивного плану; 
г) пригнічує економічну свободу, конкуренцію.  
53. Імперативні методи регулювання - .... 
а) це адміністративні методи; 
б) методи цінового регулювання; 
в) неформальний засіб державного впливу; 
г) соціологічні дослідження й опитування. 
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54. Ретроспекція це: 
а) оцінка повноти інформації, уточнення; 
б) визначення нинішнього стану об'єкта прогнозування; 
в) дослідження історії розвитку об'єкта прогнозування; 
г) вибір адекватного методу прогнозування. 
 
55. Теорія раціональних очікувань стверджує: 
а) віддає перевагу непрямим методам, а саме — регулюванню грошового обігу; 
б) що заходи держави зі стабілізації економіки є неефективними; 
в) зниження податків з населення і підприємців; 
г) розширення державних соціальних програм. 
 
56. Індикативне планування – це... 
а)  пошук найефективнішого (оптимального) планового завдання; 
б) управління економікою країни за допомогою розробки обов'язкових для виконання 

завдань щодо виробництва і розподілу продукції та послуг; 
в) регулювання економічних процесів за допомогою постановки певних цілей, визначення 

пріоритетів розвитку національної економіки; 
г) узгодження потреб і ресурсів як у масштабі суспільства, так і за окремими складовими 

національної економіки. 
57. Тактичне планування по суті це: 
а) чисто технічна діяльність органів державного управління, спрямована на пошук 

консенсусу інтересів, певних компромісів...; 
б) концентрація зусиль і ресурсів держави на вирішенні найактуальніших, стратегічно важ-

ливих проблем розвитку...; 
в) захист інтересів груп та осіб, які отримують певні вигоди від реалізації передбаченого 

плану; 
г) інструмент реалізації стратегічних цілей і завдань, сукупність заходів, порядок та терміни 

їх реалізації. 
 
58. До п’ятого етапу розробки ЦКП відноситься: 
а) формування та видача вихідного завдання на розробку програми; 
б) розробка проекту програми; 
в) відбір переліку проблем, що підлягають програмному роз в'язанню; 
г) реалізація програми. 
 
59. До засобів реалізації державних програм належать: 
а) держконтракт і держзамовлення; 
б) пільгове оподаткування; 
в) субвенції; 
г) відповідь „а” та „б” правильні. 
60. До вад ринкового саморегулювання не належить: 
а) проблема інформаційного забезпечення; 
б) неспроможність конкуренції; 
в) забезпечення суспільними товарами; 
г) механізм взаємодії попиту та пропозиції. 
61. Яке з тверджень є помилковим: „Факторами вад ДРЕ є ... 
а) обмеженість інформації; 
б) обмеженість контролю над державним апаратом з боку суспільства; 
в) неспроможність конкуренції; 
г) нездатність держави повністю контролювати реакцію контрагентів на її дії; 
д) недосконалість політичного процесу. 
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62. Економічний дирижизм означає: 
а) це система соціально-економічних відносин, у якій домінують ринкові регулятори, а роль 

держави зведена до мінімуму; 
б) значний вплив держави на соціально-економічний розвиток країни; 
в) інститут соціального партнерства; 
г) гнучкість ринкового саморегулювання. 
63. Непрямі методи ДРЕ це: 
а) прямий контроль держави над монопольними ринками; 
б) система законів та законодавчих актів, що регламентують діяльність суб'єктів 

господарювання; 
в) сукупність опосередкованих засобів державного впливу на діяльність суб'єктів економіки; 
г) імперативні методи регулювання. 
 
64. Класифікація прогнозів за  функціональною ознакою: 
а) оперативний, короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий; 
б) пошуковий, нормативний; 
в) прямі , непрямі, правові, економічні;  
г) субсидії, субвенції, дотації.  
 
65. Переваги ринкового механізму: 
а) гарантує певний соціальний захист населення; 
б) монополізм держави, диктат виробника; 
в) сприяє підвищенню ефективності господарювання; 
г) обумовлює безробіття.  
 
66. Індирективне планування найбільше подібне до: 
а) індикативне планування; 
б) протекціоністського  планування; 
в) стратегічне планування; 
г) директивного планування. 
 
67. Макроекономічне планування — це: 
а) аналіз стану національної економіки, виявлення проблем, які не можуть вирішити ринкові 

механізми, розробка...; 
б) державний, адресний плановий документ, у якому визначений за ресурсами, виконавцями 

та строками комплекс організаційно-господарських заходів; 
в) свідома діяльність держави з метою досягнення бажаного стану національної економіки; 
г) науково обґрунтоване судження, що дає випереджаючу інформацію про розвиток об'єкта у 

майбутньому. 
 
68. До шостого етапу розробки ЦКП відноситься: 
а) формування та видача вихідного завдання на розробку програми; 
б) звіт про виконання програми; 
в) відбір переліку проблем, що підлягають програмному роз в'язанню; 
г) реалізація програми. 
69. Балансовий метод планування ґрунтується на: 
а) обґрунтуванні планових показників за допомогою науково обґрунтованих нормативів; 
б) узгодженні потреб і ресурсів як у масштабі суспільства, так і за окремими складовими 

національної економіки; 
в) теорії всеохоплюючого раціонального підходу і передбачає комплексний підхід до об'єкта 

планування; 
г) методах формування варіантів задоволення потреб народного господарства в продукції. 
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70. До вад ринкового саморегулювання не належить: 
а) проблема інформаційного забезпечення; 
б) неспроможність конкуренції; 
в) забезпечення суспільними товарами; 
г) сукупний попит. 
 
71. Погляди, за якими державне втручання необхідне, оскільки державі найкраще 
відомо, що саме є корисним для людей, називаються: 
а) протекціонізмом; 
б) патріотизмом; 
в) патерналізмом; 
г) меценатством. 
 
72. Яке з тверджень є помилковим:” Мінімальні функції держави це - .....” 
а) створення правової бази; 
б) захист конкуренції; 
в) макроекономічний аналіз; 
г) розподіл і перерозподіл доходів; 
д) забезпечення економіки необхідною кількістю грошей. 
 
73. Екстраполяція означає: 
а) дослідження, що базуються на побудові моделей; 
б) фактична і статистична інформація про об'єкт прогнозування; 
в) збирання інформації про розвиток об'єкта у минулому і перенесення закономірностей 

цього розвитку на майбутнє; 
г)  визначення способів і терміну їх досягнення. 
 
74. До етапів наукового аналізу об'єкта прогнозування не належать: 
а) ретроспекція; 
б) діагноз;  
в) економічний цикл; 
г) проспекція. 
 
75. Переваги планово-державного механізму: 
а)  виключає приватну ініціативу; 
б) здатний успішно виконувати прості завдання; 
в) забезпечує конкурентне середовище; 
г) оперативно реагує на зміну потреб. 
 
76. Регулятивне планування схоже на: 
а) індикативне планування; 
б) протекціоністського  планування; 
в) стратегічне планування; 
г) директивного планування. 
77. Суть програмування це: 
а) аналіз стану національної економіки, виявлення проблем, які не можуть вирішити ринкові 

механізми, розробка та реалізація...; 
б) державний, адресний плановий документ, у якому визначений за ресурсами, виконавцями 

та строками комплекс організаційно-господарських заходів; 
в) свідома діяльність держави з метою досягнення бажаного стану національної економіки; 
г) науково обґрунтоване судження, що дає випереджаючу інформацію про розвиток об'єкта у 

майбутньому.  
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78. Контроль за реалізацією ЦКП це: 
а) процес забезпечення досягнення цілей програми; 
б) інструмент реалізації стратегічних цілей і завдань; 
в) концентрацію зусиль і ресурсів держави; 
г) зміцненні владних повноважень органів державного управління. 
 
79. Нормативний метод планування ґрунтується на: 
а) обґрунтуванні планових показників за допомогою науково обґрунтованих нормативів; 
б) узгодженні потреб і ресурсів як у масштабі суспільства, так і за окремими складовими 

національної економіки; 
в) теорії всеохоплюючого раціонального підходу і передбачає комплексний підхід до об'єкта 

планування; 
г) методах формування варіантів задоволення потреб народного господарства в продукції. 
 
80. До вад ринкового саморегулювання не належить: 
а) проблема інформаційного забезпечення; 
б) неспроможність конкуренції; 
в) забезпечення суспільними товарами; 
г) сукупна пропозиція. 
81. Основна мета адміністративної реформи в Україні полягає у: 
а) скороченні управлінського апарату; 
б) створенні оптимальної структури органів державного управління; 
в) створенні ефективної системи державного управління; 
г) зміцненні владних повноважень органів державного управління; 
д) викоріненні бюрократизму та поглибленні демократизації суспільного життя; 
82. Яке з тверджень є помилковим:” Основні принципи ДРЕ - .......” 
а) наукової обґрунтованості; 
б) погодження інтересів; 
в) ефективності; 
г) пріоритетності; 
д) зростання оподаткування. 
83. Яке з визначень варіанту прогнозу є помилковим: 
а) стриманий (середній) — окреслює визначення тенденцій та закономірностей  розвитку 

економіки; 
б) песимістичний — відображає нижню межу можливого розвитку національної економіки;  
в) оптимістичний — показує можливу верхню межу розвитку національної економіки. 
84. Економічна прогностика це: 
а) оцінка можливих наслідків прийнятих рішень; 
б) прикладна наука про способи і методи розробки економічних прогнозів; 
в) оцінка об'єкта прогнозування на основі вибраних альтернатив; 
г) коригування прогнозної моделі відповідно до нової інформації. 
85. До основних цілей державного регулювання економіки не належить: 
а) раціональне використання ресурсів і досягнення макроекономічної ефективності; 
б) реалізація соціальних цілей розвитку суспільства; 
в) забезпечення стабільного розвитку національної економіки; 
г) макроекономічне прогнозування. 
86.  До основних ознак індикативного планування належить: 
 
а) визначення цілей і пріоритетів розвитку національної економіки; 
б) завдання мають орієнтовний, рекомендаційний характер; 
в) виявлення неперспективних у майбутньому галузей і підприємств; 
г) з'ясування сфер найефективнішого вкладення капіталу. 
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87. Суть прогнозування це: 
а) аналіз стану національної економіки, виявлення проблем, які не можуть вирішити ринкові 

механізми, розробка та реалізація...; 
б) державний, адресний плановий документ, у якому визначений за ресурсами, виконавцями 

та строками комплекс організаційно-господарських заходів; 
в) свідома діяльність держави з метою досягнення бажаного стану національної економіки; 
г) науково обґрунтоване судження, що дає випереджаючу інформацію про розвиток об'єкта у 

майбутньому. 
 
88. Запобіжний контроль за виконанням ЦКП здійснюється: 
а) безпосередньо під час розробки та реалізації програми; 
б) ще до фактичного початку робіт; 
в) при складанні звіту ЦКП; 
г) на всіх етапах реалізації ЦКП. 
 
89. Метод системного аналізу планування ґрунтується на: 
а) обґрунтуванні планових показників за допомогою науково обґрунтованих нормативів; 
б) узгодженні потреб і ресурсів як у масштабі суспільства, так і за окремими складовими 

національної економіки; 
в) теорії всеохоплюючого раціонального підходу і передбачає комплексний підхід до об'єкта 

планування; 
г) методах формування варіантів задоволення потреб народного господарства в продукції. 
 
90. До вад ринкового саморегулювання не належить: 
а) проблема інформаційного забезпечення; 
б) неспроможність конкуренції; 
в) забезпечення суспільними товарами; 
г) механізм ціноутворення. 
 
91. Яке з тверджень є помилковим: „Виключно законами України встановлюються ... 
а) баланси трудових ресурсів; 
б) засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного 

ринків; 
в) державний бюджет; 
г) система оподаткування; 
д) порядок утворення і погашення державного боргу. 
92. Ліцензування це: 
а) встановлення державою розмірів, частки у загальному виробництві, продажу, збуті, 

експорті чи імпорті; 
б) форма грошової чи матеріальної допомоги, що надається державою в екстремальних 

ситуаціях; 
в) видача державними органами дозволу на право займатися певним видом діяльності; 
г) певні преференції  та пільги. 
93. За ступенем формалізації методи прогнозування поділяються на: 
а) інтуїтивні та формалізовані; 
б) колективні та індивідуальні експертні оцінки; 
в) адаптивні та аналітичні; 
г) методи на основі одиничних і системи рівнянь регресії; 
д) простої і складної екстраполяції. 
94. Особливості методу "Дельфі": 
а) анонімність експертів; 
б) вивчення попереднього і сучасного стану; 
в) критична оцінка кожної висловленої ідеї; 
г) обговорення актуальної проблеми групою спеціалістів 
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95. Субвенція — це: 
а) встановлення державою розмірів, частки у загальному виробництві; 
б) визначення єдиних вимог, норм, хімічного складу, ваги, розмірів, кількості тощо; 
в) грошова чи матеріальна допомога, що надається державою в екстремальних ситуаціях; 
г) офіційно встановлені державою нормативи у сфері соціальних відносин. 
96. До функцій індикативного планування не належить: 
а) визначення цілей і пріоритетів розвитку національної економіки; 
б) завдання мають орієнтовний, рекомендаційний характер; 
в) виявлення неперспективних у майбутньому галузей і підприємств; 
г) з'ясування сфер найефективнішого вкладення капіталу.  
97. Мета державного програмування: 
а) збирання інформації про розвиток об'єкта у минулому; 
б) досягнення прийнятного для держави варіанта розвитку економіки; 
в)  розробка не одного, а кількох варіантів майбутнього розвитку національної економіки; 
г) відображення нижньої межі можливого розвитку національної економіки. 
98. Поточний контроль за виконанням ЦКП здійснюється: 
а) безпосередньо під час розробки та реалізації програми; 
б) ще до фактичного початку робіт; 
в) при складанні звіту ЦКП; 
г) на всіх етапах реалізації ЦКП. 
99. До принципів макроекономічного планування не належить : 
а) принцип збалансованості; 
б) принцип багатоваріантності; 
в) принцип орієнтації на світові стандарти; 
г) принцип адаптації. 
 
100. До вад ринкового саморегулювання не належить: 
а) проблема інформаційного забезпечення; 
б) неспроможність конкуренції; 
в) забезпечення суспільними товарами; 
г)  механізм  ДРЕ. 

Тести 2-го модуля 
 

101. В Україні бюджетна система складається з: 
а) державного і місцевих бюджетів, бюджету АР Крим, фінансів підприємств, 

централізованих державних та інших фондів 
б) сукупності підприємств, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів 
в) доходів і видатків державного і місцевих бюджетів 
г) державного бюджету, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів  
д) надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів 
 
102. До валютних резервів НБУ не відносяться: 
а) банківське золото 
б) резервна позиція в МВФ 
в) державні цінні папери 
г) іноземна валюта або кошти на рахунках за кордоном 
103. Бюджетна резолюція - : 
а) головні напрями та пріоритети бюджетної політики на наступний рік; 
б) розпорядження уряду щодо формування бюджету; 
в) низка указів президента України; 
г) вкладання державою грошових коштів у розвиток економіки. 
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104. Як впливає НТП на криву виробничих можливостей: 
а) змінює на вгнуту 
б) переміщує усередину 
в) переміщує вниз 
г) переміщує назовні  
д) не змінює положення 
 
105. Підприємством з іноземними інвестиціями є: 
а) таке, що має у статутному фонді 100% іноземних інвестицій 
б) таке, усіма засновниками якого повинні бути іноземці 
в) таке, що має своїм засновником хоча б одного іноземця 
г) таке, що має у статутному фонді 10% і більше іноземних інвестицій  
д) таке, що має у статутному фонді принаймні 5% іноземних інвестицій 
106. До фінансових нетарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі 
належить: 
а) квота 
б) технічні бар’єри 
в) внутрішні податки і збори 
г) надання субсидій виробникам експортних товарів 
д) „добровільні обмеження експорту” 
107. Дефляційна політика здійснює свій антиінфляційний вплив через регулювання: 
а) пропозиції 
б) попиту  
в) ставок оподаткування 
г) інвестицій 
д) витрат 
108. Муніципальні фінанси –це: 
а) фінанси місцевого бюджету 
б) фінанси державного бюджету 
в) фінанси зведеного бюджету країни 
г) фінанси місцевого бюджету і місцевих суб’єктів господарювання, що використовуються 

для задоволення державних потреб 
д) фінанси місцевих суб’єктів господарювання, що використовуються для задоволення 

державних потреб  
 
109. Мінімальний нормативний споживчий кошик – це: 
а) вартість збалансованого набору товарів і послуг, споживання яких забезпечує максимальні 

потреби людини на рік (місяць) 
б) частка сімейного бюджету, яка витрачається на купівлю продуктів харчування 
в) збалансований набір товарів і послуг, споживання яких забезпечує мінімальні потреби 

людини на рік (місяць) 
г) енергетична цінність товарів, споживання яких дає змогу відшкодувати людині витрачену 

енергію 
д) норматив витрат державного бюджету на соціальні цілі 
 
110. Що  належить до системи екологічних нормативів: 
а) гранично допустимі концентрації забруднювальних речовин у навколишньому 

природному середовищі 
б) гранично допустимі рівні акустичного шкідливого впливу на навколишнє природне 

середовище 
в) гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище 
г) гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування  
д) усі відповіді правильні 

 



 39 

111. Яка з відповідей є помилковою: „Доходи державного бюджету України 
формуються за рахунок ... 
а) дивідендів, одержаних від акцій, що належать державі в акціонерних господарських 

товариствах 
б) частини акцизного збору 
в) частини податку з реклами  
г) надходжень від реалізації державного майна, що перебуває у загальнодержавній власності 
д) орендної плати за оренду майна, що перебуває у загальнодержавній власності 
112. Політика „дорогих грошей” здійснюється через: 
а) зменшення облікової ставки НБУ 
б) збільшення грошової пропозиції 
в) вкладання державою грошових коштів у розвиток економіки 
г) зменшення грошової пропозиції  
д) стимулювання населення зберігати кошти не у валюті, а в дорогій національній одиниці. 
113. Профіцит  бюджету означає: 
а) макроекономічну активність; 
б) перевищення доходів над видатками; 
в) перевищення видатків над доходами; 
г) збалансованість бюджетів різних рівнів. 
114. Яке з тверджень є помилковим: 
а) інноваційна діяльність, пов’язана з капіталовкладеннями в інновації, називається 

інноваційною формою інвестування 
б) бюджетне фінансування наукових досліджень належить до методів прямого регулювання 

НТП 
в) інновації – це кінцевий результат інвестицій 
г) одним з видів інноваційної діяльності є розробка та впровадження нових 

ресурсозберігаючих технологій 
115. Яке з тверджень є помилковим: 
а) банкрутство – це визнаний арбітражним судом факт неспроможності фізичної чи 

юридичної особи задовольнити вимоги кредиторів 
б) суб’єктами банкрутства можуть бути юридичні особи – суб’єкти підприємницької 

діяльності, неспроможні своєчасно виконати свої зобов’язання перед бюджетом 
в) суб’єкт підприємницької діяльності стає банкрутом тільки за рішенням арбітражного суду 
г) боржник може звернутися до арбітражного суду із заявою про порушення справи про 

банкрутство з власної ініціативи 
д) банкрутство – це система заходів, спрямованих на запобігання неспроможності суб’єктів 

підприємницької діяльності виконати свої зобов’язання перед кредиторами 
116.  „Добровільні обмеження експорту” означають, що: 
а) експортер просить країну-імпортера обмежити ввіз його продукції, оскільки в нього не 

вистачає ресурсів для забезпечення наявного попиту 
б) країна-імпортер обмежує ввіз продукції даного експортера через введення спеціальних квот 
в) експортер погрожує обмежити експорт своєї продукції до даної країни у разі невиконання 

його вимог 
г) експортеру вигідно обмежувати ввіз продукції до країни-імпортера для створення 

штучного дефіциту, відповідного зростання ціни та отримання більшого прибутку 
д) експортер сам обмежує обсяги продажу власної продукції у дану країну  
117. Адаптаційна політика здійснюється через: 
а) індексацію доходів  
б) вільне ціноутворення 
в) фіксацію цін 
г) обмеження заробітної плати 
д) збільшення податків на заробітну плату 
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118. До місцевих податків і зборів в Україні належать: 
а) акцизний збір 
б) мито 
в) готельний збір  
г) податок на прибуток 
д) податок на додану вартість  
 
119. Яка зі статей балансу грошових доходів і витрат населення належить до дохідної 
частини: 
а) пенсії, стипендії, грошові допомоги  
б) обов’язкові платежі та добровільні внески 
в) приріст заощаджень у вкладах 
г) витрати населення на придбання іноземної валюти 
д) придбання цінних паперів 
 
120. Платежі підприємств за понадлімітне використання та псування якості природних 
ресурсів: 
а) відносяться на витрати виробництва 
б) стягуються з доходу керівників підприємств 
в) стягуються з фонду заробітної плати працівників 
г) стягуються з прибутку підприємств  
д) відшкодовуються страховими компаніями 
 
121. Бюджетні субвенції – це: 
а) особливий вид асигнувань з державного бюджету з метою збалансування доходів і 

видатків нижчих бюджетів 
б) допомоги, які здійснює держава з державного бюджету з метою підтримки населення, а 

також певних видів підприємницької діяльності, пріоритетних сфер і галузей економіки 
в) оборотна касова готівка, що може використовуватися протягом бюджетного року на 

покриття тимчасових касових розривів 
г) один з видів державної фінансової допомоги центральним або місцевим органам 

виконавчої влади, що надається на конкретні цілі  
д) кошти на фінансування невідкладних витрат, що не могли бути передбаченими під час 

затвердження державного бюджету 
122. Яке з тверджень є найменш переконливим: „За активної структурної політики 
держави структура економіки змінюється внаслідок ... 
а) державних централізованих капітальних вкладень 
б) надання податкових пільг 
в) надання кредитних пільг 
г) вільного перетікання капіталу і робочої сили у рентабельніші сфери  
д) надання фінансової допомоги у вигляді субсидій, дотацій, субвенцій 
123. Секвестр Державного бюджету передбачає: 
а) пропорційне скорочення витрат ДБ, з метою його збалансування; 
б) додаткову емісію готівкових грошей; 
в) вирішення проблем, пов'язаних із соціальним захистом населення; 
г) посилення оподаткування. 
124. Яке з тверджень є помилковим: „Одним з видів інноваційної діяльності є: 
а) випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології” 
б) впровадження ресурсозберігаючих технологій” 
в) прогресивні міжгалузеві структурні зміни” 
г) розробка нових енергозберігаючих технологій” 
д) виробництво товарів (надання послуг, виконання робіт)” 
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125. Державну реєстрацію підприємства здійснює: 
а) обласна державна адміністрація 
б) міська (районна) державна адміністрація  
в) міська рада 
г) обласна рада 
д) селищна рада 
 
126. Основні вимоги та умови щодо здійснення інвестицій за кордон встановлює: 
а) Верховна Рада 
б) Кабінет Міністрів України 
в) Адміністрація Президента 
г) НБУ 
д) Державний митний комітет 
 
127. Політика доходів не передбачає: 
а) індексації доходів  
б) заморожування зарплати 
в) фіксації цін 
г) укладання угод про цінову політику з галуззями 
д) обмеження зарплати через податки   
128. Запровадження місцевих податків і зборів належить до компетенції: 
а) місцевої ради  
б) Кабінету Міністрів України 
в) Міністерства фінансів 
г) Верховної Ради 
д) місцевої державної адміністрації 
129. Природне безробіття – це наявність: 
а) фрикційного безробіття 
б) структурного безробіття 
в) циклічного безробіття 
г) фрикційного та циклічного безробіття 
д) фрикційного та структурного безробіття  
130. Платежі за використання природних ресурсів у межах встановлених лімітів: 
а) відшкодовуються страховими компаніями 
б) стягуються з прибутку підприємств 
в) стягуються з фонду заробітної плати працівників 
г) стягуються з доходу керівників підприємств 
д) відносяться на витрати виробництва  
131. Згідно з бюджетною класифікацією видатки розвитку – це витрати бюджетів на 
фінансування: 
а) інвестиційної та інноваційної діяльності  
б) суспільних послуг 
в) державних послуг загального призначення 
г) державних послуг, пов’язаних з економічною діяльністю 
д) мережі підприємств (установ, організацій), яка діє на початок бюджетного року 
132. Пріоритетними є елементи структури, до яких застосовується стратегія: 
а) розвитку „від досягнутого рівня” 
б) переорієнтації 
в) встановлення цілей на рівні, нижчому за рівень, досягнутий у минулому 
г) ліквідації 
д) встановлення коротко- та середньострокових цілей на рівні, вищому за рівень, досягнутий 

у минулому  
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133. До засобів покриття дефіциту державного бюджету не належить: 
а) додаткова емісія готівкових грошей; 
б) продаж державних цінних паперів; 
в) пільгове оподаткування; 
г) посилення оподаткування. 
134. Однією з фаз поширення інновацій є: 
а) реалізація довгострокових науково-технічних програм 
б) фінансування освіти 
в) дифузія нововведень  
г) підготовка висококваліфікованих спеціалістів 
д) фінансування фундаментальних наукових досліджень 
 
135. Режим найбільшого сприяння для іноземних суб’єктів ЗЕД та території України 
означає, що вони: 
а) зобов’язані додержуватися норм міжнародного права 
б) зобов’язані дотримуватися норм національного законодавства 
в) мають обсяг прав та обов’язків не менший, ніж вітчизняні підприємці 
г) мають більше прав, преференцій та пільг щодо мита, податків, зборів, ніж інші учасники 

зовнішньоекономічної діяльності; 
 
136. Національний режим для іноземних суб’єктів ЗЕД та території України означає, що 
вони: 
а) мають обсяг прав та обов’язків не менший, ніж вітчизняні підприємці  
б) зобов’язані дотримуватися норм національного законодавства 
в) зобов’язані додержуватися норм міжнародного права 
г) мають такі самі права, преференції та пільги, якими користуються підприємці будь-якої 

іншої країни, котрій наданий такий режим 
д) мають враховувати у своїй діяльності цілі та пріоритети розвитку національної економіки 
 
137. Класично ринковим (економічним) підходом до проведення антиінфляційної 
політики вважається: 
а) політика доходів 
б) дефляційна політика 
в) адаптаційна політика 
г) політика витрат 
д) усі види антиінфляційної політики  
 
138. Норматив відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до місцевих 
бюджетів затверджує: 
а) місцева рада 
б) Кабінет Міністрів України 
в) Міністерство фінансів 
г) Верховна Рада  
д) місцева державна адміністрація 
139. Які організаційні заходи щодо регулювання зайнятості населення належать до 
пасивних: 
а) надання допомоги громадянам у разі трудової міграції 
б) створення нових робочих місць 
в) профорієнтація населення 
г) грошові допомоги для відшкодування безробітним втрати доходів  
д) організація громадських робіт 
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140. Платежі за використання природних ресурсів надходять до: 
а) місцевого бюджету 
б) державного бюджету 
в) місцевого позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища 
г) місцевого та державного бюджетів  
д)державного позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища 
 
141. Відповідно до закону бюджетну декларацію (постанову про основні напрями 
бюджетної політики на наступний рік) розробляє: 
а) Верховна Рада  
б) Президент України 
в) Кабінет Міністрів 
г) Міністерство фінансів 
д) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 
 
142. До методів прямого регулювання структури економіки належить: 
а) надання податкових пільг 
б) надання кредитних пільг 
в) експертиза інвестиційних проектів 
г) здійснення політики прискореної амортизації 
д) надання фінансової допомоги у вигляді субсидій, дотацій, субвенцій  
143. Податки виконують такі функції: 
а) соціальну, фіскальну та інформативну; 
б) розподільчу, регуляторну; 
в) правильна відповідь „а” і „б”; 
г) посередницьку, емісійну та споживчу.  
 
144. За простого міжорганізаційного інноваційного процесу: 
а) нововведення не набуває товарної форми 
б) нововведення стає предметом купівлі-продажу в стосунках між виробниками та 

споживачами 
в) нововведення вдосконалюється, набуває нових якостей, розширюються ринки його збуту 
г) відбувається розширене відтворення суспільного виробництва 
д) відбувається просте відтворення суспільного виробництва 
 
145. Сутність політики вільної торгівлі полягає у: 
а) захисті внутрішнього ринку від іноземної конкуренції 
б) відкритості економіки з одночасним застосуванням заходів щодо захисту внутрішнього 

ринку 
в) відкритості економіки для експорту та імпорту товарів 
г) демонополізації зовнішньої торгівлі  
д) вступі країни до Світової організації торгівлі 
146. Діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні не регулює: 
а) Верховна Рада 
б) Кабінет Міністрів України 
в) НБУ 
г) Президент 
д) Державний митний комітет 
147. Бюджетна антиінфляційна політика може здійснюватися через:  
а) фіксацію цін  
б) залучення іноземних інвестицій 
в) скорочення державних видатків 
г) посилення протекціонізму держави 
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148.  До міжбюджетних трансфертів не належить: 
а) дотація вирівнювання 
б) субвенція на здійснення програм соціального захисту 
в) субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на 

виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, установлених державою 
г) плата за гарантії щодо виконання боргових зобов’язань  
д) субвенція на виконання інвестиційних проектів 
149. Яка зі статей балансу ринку праці належить до розділу, що характеризує попит на 
робочу силу: 
а) випускники навчальних закладів 
б) звільнення з причин плинності кадрів 
в) зайняті у домашньому господарстві 
г) наявність вакантних робочих місць  
д) чисельність безробітних на початок року 
150. Платежі за забруднення навколишнього природного середовища надходять до: 
а) місцевого бюджету 
б) державного бюджету 
в) місцевого і державного позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища 
г) місцевого та державного бюджетів 
151. До сектору загального державного управління належать: 
а) підприємства, які виробляють товари для продажу їх на ринку за цінами, що 

відшкодовують витрати виробництва та забезпечуються прибуток 
б) установи, основною функцією яких є фінансове посередництво, що здійснюється на 

комерційній основі 
в) організації, головна функція яких полягає у наданні неринкових послуг членам цих організацій 
г)  бюджетні установи, головною функцією яких є перерозподіл доходів і багатства, а також 

надання неринкових послуг суспільству та окремим його членам  
д) домашні господарства 
152. Яке із структурних зрушень не характерне для України у 1990-1999 рр.: 
а) зменшення питомої ваги галузей інвестиційного комплексу 
б) зменшення питомої ваги галузей ПЕК(паливн.) у структурі промислового виробництва  
в) збільшення частки енергоємних та екологічно шкідливих галузей у структурі 

промислового виробництва 
г) зменшення питомої ваги машинобудування у структурі промислового виробництва 
д) зменшення питомої ваги легкої промисловості у структурі промислового виробництва 
153. До податкових пільг не відносять: 
а) звільнення від сплати податків; 
б) зменшення субсидій і дотацій; 
в) зменшення податкової бази; 
г) відтермінування сплати податків. 
154. До методів непрямого регулювання науково-технічного розвитку відноситься: 
а) державні цільові науково-технічні програми 
б) стимулююча фінансово-кредитна політика 
в) державне замовлення в науково-технічній сфері 
г) державна політика у сфері патентів і ліцензій 
д) визначення державних пріоритетів розвитку науки і техніки 
155. До тарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі належить: 
а) застосування індикативних цін 
б) мито 
в) встановлення мінімальної митної вартості 
г) пільгове оподаткування 
д) надання субсидій виробникам експортних товарів 
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156. До прямих методів регулювання цін належить: 
а) пільгове оподаткування та кредитування 
б) введення граничних нормативів рентабельності 
в) диференціація ставок товарних податків 
г) зміна ставок ввізного мита  
д) „заморожування” (блокування) цін  
157. Декларування зміни цін означає, що підприємство: 
а) може змінити ціну тільки через 15 днів після офіційного попередження про це 
б) має погоджувати зміну цін з іншими аналогічними підприємствами галузі 
в) має звітувати кожен місяць щодо планів цінової політики на наступний місяць 
г) не може підвищити ціну без дозволу відповідних державних органів  
д) не може зменшити ціну без дозволу відповідних державних органів 
158. Регулюючими доходами місцевого бюджету є: 
а) кошти, що належать такому бюджету повністю або у строго фіксованій частці та 

надходять до нього, оминаючи бюджети вищого рівня 
б) дотації, субвенції 
в) проценти відрахувань від державних податків 
г) кошти, що передаються з державного бюджету чи бюджету вищого рівня до місцевого  
д) кошти, отримані з бюджету вищого рівня за взаєморозрахунками 
 
159. Працездатний вік в Україні – це вік: 
а) 16-60 років 
б) 18-60 років 
в) 16-61 років для чоловіків і 16-59 років для жінок 
г) 18-60 років для чоловіків і 18-55 років для жінок 
д) усі відповіді неправильні  
 
160. Дерегуляція економіки означає: 
а) зловживання монопольним становищем на ринку 
б) обмеження державного втручання у діяльність підприємців 
в) посилення ролі держави у сфері захисту і розвитку конкуренції 
г) встановлення соціальних та екологічних нормативів 
161. Яка зі статей матеріального балансу належить до розділу, що характеризує 
пропозицію: 
а) виробниче споживання 
б) невиробниче споживання 
в) експорт 
г) виробництво  
д) перевищення пропозиції над попитом 
162. Яке з тверджень є помилковим: 
а) інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб та 

держави з реалізації інвестицій 
б) суб’єктами інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України, 

іноземних держав, а також держава 
в) валові інвестиції – це частка ВВП 
г) капітальні вкладення – це витрати на створення основних засобів 
д) основною метою інвестування є збільшення економічного потенціалу  
163. Дворівневість банківської система країни визначається: 
а) національною грошовою системою країни; 
б) центральним (національним) банком і мережею комерційних банків; 
в) системою кредитування; 
г) наявністю конвертованих валют. 
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164. Яке з тверджень є помилковим: „Розвиток підприємництва сприяє ... 
а) стабілізації структури економіки” 
б) підвищенню ефективності суспільного виробництва” 
в) підвищенню життєвого рівня населення” 
г) економічному зростанню” 
д) створенню інноваційного середовища” 
165. До кількісних нетарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі 
належить: 
а) технічні бар’єри 
б) квота  
в) пільгове оподаткування 
г) надання субсидій виробникам експортних товарів 
д) вимоги про вміст місцевих компонентів 
166. Регулювання цін через введення граничних рівнів рентабельності стимулює 
збільшення в її складі: 
а) величини витрат  
б) чистого прибутку 
в) валового прибутку 
г) розмірів непрямих податків 
д) розмірів прямих податків 
167. Контроль за додержанням дисципліни цін здійснює: 
а) Кабінет Міністрів України 
б) Верховна Рада 
в) НБУ 
г) Державна інспекція з контролю за цінами 
д) Міністерство економіки  
168. Державну політику в регіонах здійснює: 
а) Кабінет Міністрів 
б) Верховна Рада 
в) Президент 
г) місцева рада 
д) місцева держадміністрація  
169. До активних заходів регулювання зайнятості належить: 
а) часткове відшкодування безробітним втрати доходів 
б) сприяння розвитку малому бізнесу  
в) асигнування коштів на достроковий вихід на пенсію 
г) виплата вихідної грошової допомоги у разі втрати постійної роботи 
170. Державне підприємництво  це: 
а) комплекс господарських об'єктів, які повністю або частково належать центральним чи 

місцевим органам державної влади 
б) проведення державою організаційно-правових, адміністративних та економічних заходів 
в) діяльність державних підприємств з виробництва матеріальних благ та надання послуг 
г) спрощення процедури реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензування. 
171. Державне замовлення – це: 
а) потреба країни в продукції (роботах, послугах), необхідній для виконання державою своїх 

функцій 
б) засіб задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах) 
в) форма закупівлі продукції (робіт, послуг), яка передбачає вибір виробника шляхом 

оцінювання його пропозицій 
г) договір між державою і виробником  
д) комплект документів, в якому визначено організаційні та правові зобов’язання держави і 

підприємства 
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172. Що не належить до методів податкового регулювання інвестиційних проектів: 
а) запровадження диференційованих ставок оподаткування 
б) звільнення від сплати податку  
в) маніпулювання обліковими ставками 
г) зменшення бази оподаткування 
д) усунення подвійного оподаткування 
173. Політика "дешевих грошей " здійснюється шляхом: 
а) збільшення грошової пропозиції; 
б) формування валютних курсів; 
в) зменшення грошової пропозиції; 
г) стимулювання ділової активності. 
174. Метою підприємництва є: 
а) інвестування 
б) інновації 
в) виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг) 
г) одержання прибутку 
д) виконання державних програм економічного та соціального розвитку країни 
175. До прихованих нетарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі 
належить: 
а) технічні бар’єри  
б) квота 
в) пільгове оподаткування 
г) надання субсидій виробникам експортних товарів 
д) „добровільні обмеження експорту”  
176. При декларуванні цін обмежується: 
а) норма прибутку в ціні 
б) розмір заробітної плати 
в) рівень самої ціни  
г) величина витрат 
д) амортизаційні відрахування 
177. Яке з тверджень є помилковим: 
а) затвердження місцевого бюджету – одна з функцій місцевих рад 
б) містами загальнодержавного підпорядкування в Україні є Київ і Севастополь 
в) об’єктами державної регіональної економічної політики є територіальні утворення, в 

межах яких здійснюється державне управління та місцеве самоврядування 
г) проект програми економічного і соціального розвитку області розробляється 

облдержадміністрацією 
д) кількість областей в Україні – 26 
178. Яке з тверджень є помилковим: „Головними важелями соціальної політики в 
Україні мають бути ... 
а) адресна підтримка соціально незахищених верст населення” 
б) пенсійна реформа” 
в) зміцнення позицій прошарку людей з високим рівнем доходів” 
г) забезпечення випереджального зростання вартості робочої сили” 
д) активна демографічна політика” 
179. Що з перерахованого не є соціальною гарантією держави: 
а) мінімальний споживчий бюджет 
б) середня зарплата  
в) прожитковий мінімум 
г) мінімальна пенсія 
д) межа малозабезпеченості 
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180. Конкурентні переваги це: 
а) виділення пріоритетних галузей і виробництв 
б) наявність специфічних ресурсів, використання яких  забезпечує додатковий економічний 

ефект 
в) усунення диспропорцій у розвитку окремих територій 
г) переважний розвиток галузей, що задовольняють потреби людей 
181. Основною функцією НБУ є: 
а) одержання прибутку 
б) забезпечення стабільності грошової одиниці України  
в) емісія національної валюти та організація її обігу 
г) забезпечення стабільності банківської системи 
д) банківське регулювання 
182. До прямих методів регулювання інвестиційної активності через фондовий ринок не 
відносяться: 
а) операції з іноземними цінними паперами  
б) продаж пакетів акцій приватизованих підприємств 
в) запобігання монополізації фондового ринку 
г) емісія державних цінних паперів 
д) створення системи захисту інвесторів від втрат через залучення страхових компаній 
183. Керівним органом НБУ є: 
а) Рада НБУ; 
б) Голова НБУ; 
в) Правління НБУ;  
г) Верховна Рада. 
184. За способом утворення підприємства класифікуються на: 
а) цілорічні та сезонні 
б) корпоративні та унітарні  
в) малі, середні та великі 
г) державні, приватні, комунальні, колективні і т.п. 
д) спільні підприємства, конгломерати, франчайзинги 
185. Для отримання статусу підприємства з іноземними інвестиціями у статутному 
фонді підприємства частка таких інвестицій має становити не менше: 
а) 10% 
б) 30% 
в) 50% 
г) 70% 
д) 90% 
186. Встановлення тарифів на теплову енергію для потреб населення належить до 
компетенції: 
а) Кабінету Міністрів України 
б) Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
в) Міністерства фінансів 
г) місцевих рад та державних адміністрацій 
д) Міністерства палива та енергетики  
187. Органом місцевого самоврядування в Україні є: 
а) Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, місцевого самоврядування і 

діяльності рад 
б) управління регіональної економічної політики Міністерства економіки 
в) місцева рада 
г) місцева державна адміністрація 
д) управління економіки місцевої державної адміністрації 
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188. Обсяг реальних доходів населення залежить від: 
а) чисельності населення, обсягу номінальних доходів населення 
б) динаміки цін на споживчі товари, обсягу номінальних доходів населення  
в) динаміки ВВП, рівня інфляції 
г) розміру заробітної плати, чисельності населення 
д) динаміки цін на споживчі товари, рівня інфляції 
 
189. Яке з тверджень є помилковим: 
а) екологія – наука про відносини організмів з навколишнім середовищем 
б) слово „екологія” походить від грецького „дім, житло” 
в) екологія –наука про раціональне використання природних ресурсів  
г) екологія – наука про взаємодію суспільства з навколишнім середовище 
д) усі відповіді правильні  
 
190. Реальні інвестиції передбачають: 
 
а) вкладення в основний капітал 
б) вкладення в цінні папери, валюту, розміщення капіталу в банках 
в) купівля патентів, ліцензій, ноу-хау, вкладення в науку, в людину 
г) вкладання коштів в соціальну сферу. 
 
191. До інструментів грошово-кредитного регулювання не належить: 
а) емісія грошей 
б) податкові ставки  
в) норми обов’язкових резервів 
г) облікова ставка 
д) купівля-продаж державних цінних паперів 
192. До функцій Державного бюджету не належить: 
а) збільшення або зменшення сукупного попиту 
б) емісія державних цінних паперів  
в) збалансування бюджетів нижчих рівнів 
г) виконання перерозподільної функції 
 
193. Девізна валютна політика полягає у : 
а) регулюванні валютного курсу національної валюти через купівлю та продаж власної або 

іноземної валюти; 
б) зміні НБ % ставок за кредит з метою регулювання попиту на позичковий капітал; 
в) застосуванні адміністративного запровадження валютних обмежень; 
г) регламентації вивезення валюти за кордон. 
194. Нормативно-правове регулювання в Україні стосується підприємств: 
а) приватного сектору 
б) державного сектору 
в) корпоративного сектору 
г) фінансового сектору 
д) всіх секторів економіки 
195. Гарантом іноземних кредитів, отриманих за міжнародними угодами, від імені 
держави виступає: 
а) Президент України 
б) Кабінет Міністрів  
в) Верховна Рада 
г) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 
д) Міністерство фінансів 
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196. До факторів інфляції витрат належать: 
а) дефіцит бюджету 
б) зростання цін на ресурси  
в) збільшення безробіття 
г) надмірна емісія грошей 
д) високий рівень непродуктивних державних витрат 
 
197. Дотація вирівнювання – це: 
 
а) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його 
отримує  
б) гарантований державою рівень фінансового забезпечення повноважень регіональних 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
в) доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових зобов’язань 

регіональними органами державної влади та органами місцевого самоврядування 
г) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого 
д) норматив відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до місцевих бюджетів 
 
198.  Яке з тверджень є помилковим: „Державне регулювання оплати праці 
здійснюється через ... 
а) встановлення мінімальної зарплати 
б) встановлення мінімальних ставок компенсаційних доплат за роботу в несприятливих, 

шкідливих та небезпечних умовах 
в) встановлення розмірів посадових окладів керівникам державних підприємств 
г) встановлення прогресивно-пропорційної форми оподаткування доходів громадян  
д) гарантію оплати жінкам декретної відпустки та відпустки для догляду за дітьми до трьох 

років 
 
199. Яке з тверджень є помилковим: „Об’єктом правової хорони навколишнього 
природного середовища є ... 
 
а) здоров’я та життя людей 
б) інтелектуальний потенціал суспільства  
в) території та об’єкти природно-заповідного фонду 
г) природні ресурси 
д) ландшафти ти інші природні комплекси 
 
200. Фінансові інвестиції передбачають: 
 
а) вкладення в основний капітал 
б) вкладення в цінні папери, валюту, розміщення капіталу в банках 
в) купівля патентів, ліцензій, ноу-хау, вкладення в науку, в людину 
г) вкладання коштів в соціальну сферу. 
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8. Перелік питань для підготовки до заліку. 

1. Об'єктивна необхідність державного регулювання економіки. 
2. Функції держави в сучасній економіці. 
3. Сутність, об'єкти та суб'єкти державного регулювання економіки. 
4. Основні функції і моделі державного регулювання економіки. 
5. Правове та адміністративне регулювання економіки. 
6. Особливості управління економікою перехідного типу. 
7. Система органів державної влади та їхні функції у сфері управління 

економікою України. 
8. Роль Міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої 

влади. 
9. Місцеві державні адміністрації та їх роль у регулюванні економіки на 

регіональному рівні. 
10. Сутність   і  головні  принципи   економічного   і   соціального 

прогнозування.  
11. Система прогнозів економічного і соціального розвитку. 
12. Методи і моделі прогнозування. 
13. Суть державного програмування і види програм. 
14. Методика та організація розробки цільових комплексних програм. 
15. Особливості розробки Програми "Україна - 2010". 
16. Особливості формування Концепції сталого розвитку Закарпаття. 
17. Місце  макроекономічного  планування в системі державного 

регулювання економіки та методи планування. 
18. Індикативне (рекомендаційне) планування. 
19. Основи методології індикативного планування. 
20. Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки.  
21. Фінансова політика уряду та податкова система. 
22. Становлення і зміцнення банківської системи України та грошово-

кредитне регулювання. 
23. Методи державного регулювання цін та антиінфляційна політика. 
24. Засади зовнішньоекономічної діяльності.  
25. Регулювання торговельної діяльності. 
26. Іноземне інвестування та роль держави у залученні іноземних кредитів. 
27. Структурна перебудова, її необхідність та особливості в перехідній 

економіці. 
28. Стратегія розвитку внутрішнього ринку. 
29. Етапи структурно-інноваційної перебудови. 
30. Державне регулювання структурних зрушень в економіці. 
31. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 
32. Державне підприємництво і управління державною власністю. 
33. Державне управління процесами приватизації. 
34. Державна підтримка малого підприємництва. 
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35. Сутність державної науково-технічної політики. 
36. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки. 
37. Державне регулювання інноваційних процесів. 
38. Державне регулювання промислового виробництва. 
39. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу. 
40. Державне регулювання транспорту. 
41. Державне регулювання капітального будівництва. 
42. Регіональна економічна політика, її сутність та завдання. 
43. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави. 
44. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 
45. Поняття і зміст державної координації регіональної економіки. 
46. Суб’єкти та об’єкти державного регіонального регулювання. 
47. Державне регулювання ринку праці, зайнятості умов праці. 
48. Державне регулювання розвитку сфери обслуговування. 
49. Соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання. 
50. Необхідність та принципи охорони навколишнього природного 

середовища. 
51. Державне екологічне регулювання. 
52. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного 

середовища. 
53. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності. 
54. Науково-технічний прогрес та економічне зростання. 
55. Форми та методи реалізації науково-технічної політики. 
56. Підприємництво як об'єкт державного регулювання. 
57. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в 

Україні. 
58. Механізм державного регулювання підприємництва.  
59. Необхідність та методи державного регулювання цін.  
60. Антиінфляційна політика.  
61. Сутність і мета соціальної політики.  
62. Регулювання ринку праці та зайнятості населення.  
63. Суть і види інвестицій.  
64. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності. 
65. Форми і методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
66. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності. 
67. Державна підтримка розвитку фермерства. 
68. Політика держави у сфері земельних відносин. Земельна реформа. 
69. Податки як інструмент державного регулювання економіки. 
70. Удосконалення регіональної структури економіки. 
71. Фінансова політика уряду. 
72. Об’єкти державної регіональної політики. 
73. Державне регулювання оплати праці. 
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9. Критерії оцінювання знань та підсумкового контролю. 
 

Оцінка знань, умінь та практичних навичок студента з навчальної 
дисципліни "Державне регулювання" здійснюється за 100-бальною системою. 

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів: 
• поточного контролю знань; 
• підсумкового контролю знань (заліку). 

 
10.1. Поточний контроль знань студентів 

здійснюється за двома складовими: 
• контроль систематичності відвідування та активності роботи студента на 

семінарських заняттях протягом семестру; 
• контроль за виконанням модульних завдань. 

 
10.1.1. При контролі систематичності та активності роботи студента 

оцінці підлягають: 
• відвідування семінарських занять (до 5 балів за 1 модуль); 
• активність на семінарських заняттях (до 5 балів за 1 модуль); 
• рівень засвоєння знань програмного матеріалу (до 15 балів за 1 модуль). 

 
Максимальна оцінка контролю систематичності та активності роботи 

студента становить 25 балів за 1 модуль. 
 

10.1.2. Модульний контроль. 
Протягом семестру студенти виконують два модульні завдання, кожне з 

яких оцінюється в діапазоні від 0 до 25 балів. 
Модульне завдання виконується у вигляді виконання тестових завдань, 

які містять по 10 завдань. 
Кожне завдання оцінюється у 2,5 бали.  
Максимальна оцінка модульного контролю становить 50 балів. 
 

10.2. Підсумкова оцінка з дисципліни 
Підсумкова оцінка складається з суми балів за 2 модульних контролів, і 

максимально становить 100 балів. 
В залежності від кількості набраних балів студент отримує оцінку 

відповідно до «Тимчасового положення про систему оцінювання навчальної 
діяльності, порядок проведення, відрахування та поновлення студентів, які 
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навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу 
в УжНУ», згідно нижченаведеної шкали підсумкового контролю: 

 

Мінімальний бал для 
отримання позитивної 

оцінки - 50, 
максимальний -100 

Оцінка за 
розширеною 

національною 
шкалою 

Еквівалент оцінки 
за п'ятибальною 

шкалою (для роз-
рахунку 

стипендій) 

Оцінка 
за 

шкалою ЕСТS 

90 та вище відмінно 5 А 
80-89 дуже добре 4,5 В 
65-79 добре 4 С 
55-64 задовільно 3,5 В 
50-54 достатньо 3 Е 
35-49 незадовільно 2 FХ 
1-34 неприйнятно 1 F 

 
 
Студенти, які з навчальної дисципліни за семестр атестовані оцінкою 

"незадовільно" (35-49 балів), зобов'язані складати підсумковий модульний 
контроль. Підсумковий модульний контроль можуть також складати студенти, 
які бажають покращити семестрову оцінку. 

До підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни не 
допускають студентів, які не виконали усіх видів обов'язкових робіт 
(лабораторних, практичних, індивідуальних: розрахунково-графічних та 
розрахункових робіт, рефератів тощо), передбачених робочою навчальною 
програмою та за результатами модульного контролю мають менше ніж 
35 балів. 

Підсумковий модульний контроль з навчальної дисципліни студент може 
не складати, якщо він склав усі модульні контролі та його влаштовує 
підсумкова (семестрова) оцінка. Якщо студент з метою покращення оцінки 
виявив бажання складати підсумковий модульний контроль, то йому для цього 
надається одна спроба. При цьому підсумкова (семестрова) оцінка для таких 
студентів на екзамені не може бути зменшена. 

У разі порушення студентом дисципліни при проведенні підсумкового 
модульного контролю екзаменатор усуває його від складання заліку, 
виставляючи нуль балів і державну семестрову оцінку "незадовільно" 
("незараховано"). 
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10. Рекомендована література до вивчення курсу "Державне регулювання 
економіки". 

 
Основна: 

1. Базилевич В. Д. Ринкова економіка : основні поняття і категорії : [навч. 
посіб.] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – К. : Знання, 2006. – 263 с. 

2. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / 
В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398 с. 

3. Державне регулювання економіки/за ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН 
Вищої школи України І.Р.Михасюка.- Львівський національний університет 
ім. І. Франка, Львів: "Українські технології", 1999. - 640 с. 

4. Державне регулювання економіки: [навч. посіб.] / С. М. Чистов, 
А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – К. : КНЕУ, 2000.- 316 с. 

5. Дідівська Л. І. Державне регулювання економіки: [навч. посібник] / 
Л. І. Дідівська, Л. С. Головко. - К.: Знання-Прес, 2000. – 209 с. — (Вища 
освіта XXI століття). 

6. Економічна теорія : Політекономія : [підручник] / за ред. В. Д. Базилевича. – 
К. Знання, 2006. – 631 с. 

7. Запоточний І.В. Державне регулювання регіональної економіки/ 
І. В. Запоточний, В. І. Захарченко; за ред. д.е.н., проф. Захарченка В.І. – 
Харків–Львів-Одеса: ТОВ „Одіссей”, 2003. – 592 с.  

8. Інноваційний розвиток економіки : модель, система управління, державна 
політика /за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. І. Федулової. – К. : "Основа", 2005. 
– 552 с.  

9. Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / 
Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – 428 с. 

10. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / 
О. І. Ковтун. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2006. – 432 с. 

11. Мельник А. Ф. Державне управління : [підручник] /А. Ф. Мельник, 
О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 
2009. – 582 с. 

12. Могильний О. М. Регулювання аграрної сфери / О. М. Могильний. – 
Ужгород : ІВА, 2005. – 400 с. 

13. Новіков Б. В. Основи адміністративного менеджменту : [навч. посіб.] / 
Б. В. Новіков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 560 с. 

14. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: [навч. посіб.] 
/ Д. М. Стеченко. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 262с. 

15. Черевко Г. В. Державне регулювання економіки в АПК : [навч. посіб.] / 
Г. В. Черевко. – К. : Знання, 2006. – 339 с. 

16. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: [навч.-метод. посіб. для 
самост. вивч. дисц.] / С. М. Чистов. – К.: КНЕУ, 2002.- 208 с. 

17. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [нав. посіб.] / 
Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2006. 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

18. Швайка Л.А. Основи державного регулювання економіки : [навч. посіб.] / 
Л. А. Швайка. Львів. Видавництво „Фенікс”. 2001. – 231с. 
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Додаткова: 
1. Екологічна енциклопедія : У 3 т. / Головн. ред. А. В. Толстоухов та ін. – К. : ТОВ 

„Центр екологічної освіти та інформації”, 2007. – Т. 1: А-Е. – 432 с.  
2. Екологічна енциклопедія : У 3 т. / Головн. ред. А. В. Толстоухов та ін. – К. : ТОВ 

„Центр екологічної освіти та інформації”, 2007. – Т. 2: Є-Н. – 416 с.  
3. Екологічна енциклопедія : У 3 т. / Головн. ред. А. В. Толстоухов та ін. – К. : ТОВ 

„Центр екологічної освіти та інформації”, 2008. – Т. 3: О-Я. – 472 с.  
4. Економіка України: Підсумки перетворень та перспективи зростання/За ред. 

академіка НАН України В.М.Гейця. – Х.: Форт, 2000. – 392 с. 
5. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред. акад. 

НАН України В.М.Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 1008 с. 
6. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення [монографія]  

/ В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997. – 144 с.  
7. Економічна енциклопедія : [у 3 т.]. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2002. / 

голова редакційної ради : Гаврилишин Б. Д. (голова) [та ін.]. Т. 3 / [відп. редактор 
Мочерний С. В. та ін.]. – 2002. – 952 с.   

8. Економічна енциклопедія : [у 3 т.]. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2002. / 
голова редакційної ради : Гаврилишин Б. Д. (голова) [та ін.]. Т. 1 / [відп. редактор 
Мочерний С. В. та ін.]. – 2002. – 864 с.  

9. Економічна енциклопедія : [у 3 т.]. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2002. / 
голова редакційної ради : Гаврилишин Б. Д. (голова) [та ін.]. Т. 2 / [відп. редактор 
Мочерний С. В. та ін.]. – 2002.– 952 с.   

10. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя). РІАН України, 
Інститут економіки. - Київ. - 1997. - 455 с. 

11. Мельник А. Ф. Державне управління : [навч. посібник] / А. Ф. Мельник, 
О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна та ін. – К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с. 

12. Михасюк І.Р. Державне регулювання перехідної української економіки / 
І. Р. Михасюк, З. М. Залога, С. Й. Сажинець. – Л вів. - 1998. 

13. Михасюк І.Р. Основи та важелі державного регулювання економіки / 
І. Р. Михасюк, З. М. Залога, С. Й. Сажинець. – Львів, 1998. 

14. Панасюк Б. Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки / 
Б. Я. Панасюк. – К., 1998. – 304 с. 

15. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні/За ред. д.е.н. 
Б.Є.Кваснюка. – К.: Ін-т екон. прогнозув.: Х.: Форт, 2003. – 424 с. 

16. Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки / А. М. Стельмащук. – 
Тернопіль : Астон, 2001. – 362 с. 

17. Трансформація моделі економіки України. (Ідеологія, протиріччя, перспективи). 
Інститут економічного прогнозування: за редакцією академіка НАН України 
В.М.Гейця. - К.: Логос, 1999. – 500 с. 

 
Начально-методичний комплекс з курсу "Державне регулювання економіки" 

сформовано на основі Галузевого Стандарту Вищої Освіти затвердженого Міністерством 
освіти і науки України від 7 червня 2006 р., а також: 

• Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, 
М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398 с. 

• Калетнік Г. М., Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г. М. Калетнік, 
А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : "Хай-Тек Прес", 2011. – 428 с. 

• Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / О. І. Ковтун. – Львів : 
«Новий Світ – 2000», 2006. – 432 с. та інші. 
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