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Передмова 
 

Ці методичні вказівки включають  матеріали, підготовлені відповідно до 

місця дисципліни „Державне регулювання економіки” за структурно-логічною 

схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра 

спеціальностей 6.050100 „Економіка підприємства” і „Облік і аудит”. Виходячи 

з кредитно-модульної системи організації навчального процесу, 12 тем зведені 

в два змістові модулі (далі ЗМ)  за кількістю навчальних годин, що визначені  

галузевим стандартом.  

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з методології, 

методики та організаційних основ державного регулювання економіки. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання 

дисципліни, є усвідомлення: 

- сутності, цілей і завдань державного регулювання економіки; 

- теоретичних основ формування і реалізації стратегії соціально-економічної 

політики держави; 

- методів впливу держави на соціально-економічні процеси; 

- методології соціально-економічного прогнозування і програмування 

економічного й соціального розвитку. 

 Предметом вивчення дисципліни є система методів і засобів державного 

впливу на економічний і соціальний розвиток країни. 

 

   До пропононованих  методичних матеріалів  включені: 

-  плани семінарських занять; 

- тематика контрольних робіт і порядок їх обрання; 

-  тестові завдання; 

-  екзаменаційні питання; 

-  критерії оцінки знань студентів; 

- список рекомендованої літератури, зокрема тексти лекцій, програми й робочі 

навчальні програми, що видані кафедрою економічної теорії ХНАМГ раніше.  
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І. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ 
 

ЗМ 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ  

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 

План семінару 

Тема 1.1.  Державне регулювання економіки як функція держави 

1. Сутність державного регулювання, його необхідність і практичне значення. 

2. Теорії макроекономічного регулювання. 

3. Сучасні підходи та принципи державного регулювання економіки. 

4. Особливості управління економікою перехідного типу. 
 

Ключові поняття 

Регулювання, державне регулювання, громадське регулювання, функції 

держави, альтернативні концепції регулювання, моделі державного 

регулювання, інструменти регулювання, методи державного регулювання. 

Класична теорія саморегулювання. Кейнсіанство. Монетаризм. Теорія 

суспільного вибору. Неокласичний синтез. Економічна система. Ринковий 

механізм. Адміністративно-командна система управління економікою. Змішана 

система макроекономічного регулювання. Трипартизм. Цілі ДРЕ. Функції ДРЕ. 

Економічна політика. Державне регулювання перехідної економіки. 

Теми рефератів 

1. Функції держави в сучасній ринковій економіці. 

2. Моделі Державного регулювання економіки. 

3. Історія розвитку Державного регулювання економіки. 

4. Досвід Державного регулювання економіки в зарубіжних країнах. 

5. Особливості Державного регулювання економіки перехідного періоду. 

6. Регулювання ринку у США. 

7. Регулювання ринкового господарства в країнах Західної Європи. 
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Тема 1.2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни 

1. Сутність стратегії соціально-економічної політики. 

2. Соціально-економічне прогнозування. 

3. Макроекономічне планування. 

4. Державне програмно-цільове програмування. 

5. Контроль за виконанням макроекономічних планів і державних програм. 
 

Ключові поняття  

Прогноз, гіпотеза, план. Економічне прогнозування. Мікро – і 

макропрогноз. Пошуковий і нормативний прогнози. Принципи: 

багатоваріантності, системності, адекватності. Функції макропрогнозування. 

Ретроспекція, діагноз, проспекція. Економічна прогностика. Формалізовані 

методи. “Дерево цілей”. Аналітичний метод. Метод побудови сценарію. Метод 

“мозкової атаки”. Метод “Дельфі”. Формалізовані методи. Методи прогнозної 

екстраполяції. Експертна матриця. Економіко – математичне моделювання. 

Факторні, структурні, сітьові, імітаційні моделі. 
 

Теми рефератів 

1. Місце соціально – економічних прогнозів у системі державного регулювання 

економіки. 

2. Суть і призначення економічних і соціальних прогнозів. 

3. Сфера застосування методів прогнозування. 

4. Принципи соціально-економічного прогнозування. 

5. Місце програмування у системі державного регулювання економіки. 

 

Тема 1.3. Фінансова політика 

1. Фінансово-бюджетне регулювання. 

2. Податкове регулювання. 

3. Грошово-кредитне регулювання. 

4. Державне регулювання ринку цінних паперів. 
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Ключові поняття 

Фінансово – бюджетне регулювання. Фінансова політика держави. 

Державний бюджет. Основні параметри державного бюджету. Видатки на 

соціальні потреби. Фіскальна політика. Бюджетні доходи. Податки. 

Центральний банк. Дефіцит державного бюджету. Банківська, грошова, 

кредитна система. Облікова ставка. Норми мінімальних резервів. Кількісні 

обмеження кредиту. 

Теми рефератів 

1. Податки як інструмент державного регулювання економіки. 

2. Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об’єктивна необхідність 

державного регулювання. 

3. Основні моделі регулювання державного ринку цінних паперів. 

 

Тема 1.4.  Структурна й інвестиційна політика 

1. Структура і структурні зрушення в розвитку економіки. 

2. Види структурних співвідношень в економіці. 

3. Державне регулювання структурних зрушень в економіці. 

4. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 
 

Ключові поняття 

Структура економіки. Відтворювальна, галузева, територіальна, 

зовнішньоекономічна, соціальна структура економіки. Кінцевий продукт. 

Коефіцієнти прямих витрат. Основне рівняння міжгалузевого балансу. 

Структурне реформування. Конкурентні переваги. Метод “ключових галузей”. 

Державна інвестиційна політика. Механізм реалізації інвестиційної політики. 

Пряме управління інвестиціями. Державні інвестиції. Амортизаційна політика. 

Інвестиційний проект. Проектний аналіз. Фінансовий та економічний аналіз 

проекту. Ефективність інвестиційних проектів. 
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Теми рефератів 

1. Головні законодавчі й нормативні акти України, які регулюють інвестиційну 

діяльність. 

2. Методика розробки бізнес – плану інвестиційного проекту. 

3. Прямі іноземні інвестиції за галузями економіки України в поточному році. 

4. Інвестиції як фактор структурних зрушень в економіці. 

5. Форми державного регулювання умов інвестиційної діяльності. 
 

Тема 1. 5.  Науково-технічна й інноваційна політика 

1. Науково-технічний прогрес і економічне зростання. 

2. Необхідність і сутність науково-технічної політики. 

3. форми і методи реалізації науково-технічної політики. 

4. Концепція державної інноваційної політики. 

5. Організаційно-економічний механізм державного регулювання інноваційної 

діяльності. 

Ключові поняття 

Науково – технічний прогрес (НТП). Науково – технічний потенціал. 

Інновації. Інноваційна діяльність. Матеріально – технічна база наук. Фонд 

винаходів і відкриттів. Інноваційний фонд. Стратегія НТП. Пріоритетні 

напрямки розвитку НТП. Механізми макроекономічного регулювання 

інноваційної діяльності. Ринковий механізм регулювання НТП. Науково – 

технічні програми. Науково-технічне прогнозування. Технополіси. Технопарки. 

Венчурні підприємства. “Інкубатори”. Соціальна ефективність впровадження 

результатів НТП.  

Теми рефератів 

1. Державне регулювання розвитку науки і техніки. 

2. Об’єктивна необхідність і сутність регулювання розвитку науки і техніки. 

3. Державні науково – технічні програми. 

4. Державна політика в галузі патентів і ліцензій. 

5. Показники економічної ефективності науково – технічної діяльності. 
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Тема 1.6. Державне регулювання підприємництва 

1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання. 

2. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в   

України. 

3. Механізм державного регулювання підприємництва. 

4. Фінансові важелі державної підприємницької політики. 

5. Основні напрямки регуляторної політики. 
 

Ключові поняття 

Підприємництво. Мікроекономічна (регуляторна) політика держави. 

Принципи мікроекономічної політики. Підприємницьке середовище. 

Інституціональні перетворення. Конкурентна політика держави. Державний 

сектор. Основні функції державного сектора економіки. Державне 

підприємництво. Мікро – та макроекономічна ефективність державних 

підприємств. Унітарні підприємництва. Казенні підприємництва. Управління 

державними корпоративними правами. Економіка погоджень. 
 

Теми рефератів 

1. Методи державного регулювання і підтримка підприємництва. 

2. Галузевий розподіл промислових підприємств за формами власності. 

3. Управління процесами приватизації в Україні. 

4. Основні аспекти програмного регулювання розвитку малого і середнього 

підприємництва. 

5. Мета, порядок і способи проведення санації державних підприємств. 
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ЗМ 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ І  СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ДРЕ 
 

Тема 2.1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
 
1. Основи зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Регулювання торговельної діяльності. 

3. Іноземне інвестування і його регулювання. 

4. Роль держави у залученні іноземних кредитів. 

Ключові поняття 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД). Зовнішньоекономічна політика 

держави. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Об’єкти 

регулювання ЗЕД. Суб’єкти регулювання ЗЕД. Міжнародні режими. Механізм 

державного регулювання ЗЕД. Мито. Митні тарифи. Валютне регулювання. 

Нетарифне регулювання. Протекціонізм. Фритредерство. Активний 

протекціонізм. Конкурентні переваги. Антидемпінгові заходи. Платіжний 

баланс. Сальдо платіжного балансу. Торговельний баланс. Поточний платіжний 

баланс. Золотовалютні резерви. Спеціальні права запозичення. Валютна 

інтервенція.  

Теми рефератів 

1. Координація діяльності у сфері міждержавних зв’язків. 

2. Декларування майна, яке переміщується через державний кордон. 

3. Страхування зовнішньоекономічної діяльності. 

4. Державне регулювання валютних операцій. 

5. Сутність, завдання і форми державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

6. Державне регулювання експортно-імпортних операцій. 

 

Тема 2.2. Державне регулювання цін та інфляції 

1. Необхідність і методи державного регулювання цін. 

2. Антиінфляційна політика. 
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Ключові поняття 

Ціна. Види цін. Ринкове ціноутворення. Адміністративне встановлення 

цін. Цінове регулювання. Методи цінового регулювання. Інфляція. Дефляція. 

Рефляція. Дезінфляція. Антиінфляційне регулювання. Адаптаційне 

регулювання цін. «Шокова терапія». 

Теми рефератів 

1. Види цін та їх регулювання в змішаній економіці. 

2. Антиінфляційне і цінове регулювання економіки.  

3. Світовий досвід антиінфляційного регулювання. 
 

Тема 2.3. Регіональна економічна політика 

1. Регіональна економічна політика, її сутність і завдання. 

2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави. 

3. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 

4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку 

регіонів. 

Ключові поняття 

Регіональна політика держави. Об’єкти і суб’єкти державної регіональної 

політики. Керованість регіонами. Принципи державної регіональної політики. 

Цілі державної регіональної політики. Механізм державного регулювання 

розвитку регіонів. Місцеве самоврядування. Територіальні громади. 

Децентралізація унітарного державного устрою. Місцеві бюджети. Державна 

регіональна бюджетно – фінансова політика. Регіональна соціальна політика. 

Прогнози соціально – економічного розвитку регіонів. Державні регіональні 

програми. 

Теми рефератів 

1. Концепція регіональної політики. 

2. Наукові основи політики регіонального розвитку. 

3. Аграрний аспект регіоналізації. 

4. Регіональна науково – технічна політика. 
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5. Проблеми сучасної регіональної політики України. 

6. Програми економічного й соціального розвитку регіону як форма 

регіонального планування. 

7. Мета і завдання державного регулювання розвитку регіонів. 

8. Форми державного регулювання економічного і соціального розвитку 

регіонів. 

 

Тема 2.4. Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання 

1. Регулювання суспільного сектору економіки. 

2. Кошториси бюджетних установ. 

3. Державні закупівлі як засіб задоволення державних потреб. 

4. Механізм державних закупівель. 

Ключові поняття 

Суспільні блага. Негативні й позитивні зовнішні ефекти (екстерналії). 

Суспільний сектор економіки. Бюджетна система. Державне замовлення. 

Державні закупівлі.   

Теми рефератів 

1. Державний сектор економіки України та його сучасний потенціал. 

2. Українське законодавство про механізм державних закупівель. 
 

  Тема 2.5. Соціальна політика 

1. Сутність і мета соціальної політики. 

2. Основні завдання і показники соціальної політики. 

3. Реальні доходи населення та їх регулювання. 

4. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг. 

5. Державне регулювання оплати праці. 

6. Регулювання ринку праці й зайнятості населення. 

Ключові поняття 

Соціальна політика. Принципи соціальної політики. Завдання соціальної політики. 

Соціальні амортизатори. Регулювання ринку праці. Стимулювання попиту на робочу силу. 

Перерозподіл доходів. Соціальні стандарти. Мінімальна зарплата. Рівень життя населення. 
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Індекс людського розвитку. Якість життя. Прожитковий мінімум. Мінімальний споживчий 

бюджет. Споживчий кошик. Межа малозабезпеченості. Соціальне страхування. Соціальний 

захист населення. Соціальна інфраструктура.  
 

Теми рефератів 

1. Сутність і мета соціальної політики. 

2. Основні завдання та показники соціальної політики. 

3. Реальні доходи населення та їх регулювання. 

4. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг. 

5. Державне регулювання рівня життя та соціального захисту населення. 
 

Тема 2.6.  Державне регулювання  природоохоронної діяльності 

1. Необхідність охорони навколишнього природного середовища. 

2. Принципи й об’єкти охорони навколишнього природного середовища. 

3. Державне екологічне регулювання. 

4. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. 

5. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності. 
 

Ключові поняття 

Екологічна програма. Раціоналізація природокористування. Екологічні 

норми. Екологічна експертиза. Ліміти землекористування. Водокористування. 

Лісокористування. Державний моніторинг навколишнього середовища. 

Державна регіональна еколого – економічна політика. Регіональний еколого – 

економічний механізм. 

Теми рефератів 

1. Сутність державного регулювання природоохоронної діяльності.  

2. Зміст і характеристика державних екологічних програм. 

3. Правове й адміністративне регулювання природоохоронної діяльності. 

4. Державний контроль за природокористуванням. 

5. Обґрунтування обсягів фінансових ресурсів для здійснення  

природоохоронних заходів. 
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ІІ. Матеріали для організації самостійної роботи 
 

1. Тематика контрольних  робіт і порядок їх обрання 
1. Функції держави в ринковій економіці. 

2. Моделі державного регулювання економіки. 

3. Методи державного регулювання економіки. 

4. Особливості державного регулювання економіки перехідного періоду. 

5. Система органів державного регулювання економіки. 

6. Функції та повноваження державних органів у сфері економічного 

регулювання. 

7. Суть правового регулювання економіки. 

8. Адміністративні методи державного регулювання економіки. 

9. Суть і призначення соціально-економічних прогнозів у системі державного 

регулювання економіки. 

10. Місце програмування  у системі державного регулювання економіки. 

11. Досвід використання програм у світовій практиці регулювання економіки. 

12. Місце макроекономічного планування у системі державного регулювання 

економіки. 

13. Методологія індикативного планування: цілі, пріоритети, показники. 

14. Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки. 

15. Антиінфляційне і цінове регулювання економіки. 

16. Сутність, завдання та форми державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

17. Державне регулювання експортно-імпортних операцій. 

18. Інвестиції як фактор структурних зрушень в економіці. 

19. Форми державного регулювання умов інвестиційної діяльності. 

20. Державне регулювання ринку цінних паперів. 

21. Методи державного регулювання та підтримка підприємництва. 

22. Державне регулювання розвитку науки та техніки. 

23. Завдання державного регулювання промислового виробництва. 
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24. Напрямки державного регулювання капітального будівництва. 

25. Завдання державного регулювання ринку праці. 

26. Державне регулювання рівня життя та соціального захисту населення. 

27. Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства. 

28. Мета та завдання державного регулювання розвитку регіонів. 

29. Форми державного регулювання економічного і соціального розвитку 

регіонів. 

30. Сутність державного регулювання природоохоронної діяльності. 
 

Номер теми обирається за двома останніми цифрами залікової книжки: 

 
Дві останні цифри 
залікової книжки 

 

Цифра зменшення Номер теми 
контрольної роботи 

01-30 - 01-30 
31-60 30 01-30 
61-90 60 01-30 
91-99 90 01-09 

00 - 10 
 

 

2. Контрольні запитання за змістовими модулями 
 для самоперевірки знань 

 
ЗМ1. Національна економіка як об’єкт державного регулювання 

1. Що таке Державне регулювання економіки? 

2. Чим обумовлена необхідність ДРЕ ? 

3. У чому полягає заслуга Дж. М. Кейнса ? 

4. У чому різниця Державного регулювання і ринкового саморегулювання ? 

5. Які головні методи й засоби Державного регулювання економіки ? 

6. Які головні функції ДРЕ ? 

7. Що є об’єктами ДРЕ ? Чому ? 

8. Хто виступає суб’єктами ДРЕ ? 
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9. Головна мета Державного регулювання трансформаційними процесами в 

Україні ? 

10. Які головні важелі Державного регулювання економіки? 

11. Назвіть сучасні підходи до ДРЕ. 

12. Які основні принципи ДРЕ? 

13. Якою є межа державного втручання в економіку ? 

14. У чому полягає суть економічних і адміністративних методів ДРЕ? 

15. Що є інструментами прямих методів ДРЕ ? 

16. Що є інструментами непрямих методів ДРЕ ? 

17. Коли використання адміністративних методів є ефективнішим, ніж 

економічних? 

18. Які органи влади здійснюють керівництво економікою України ? Що 

входить до їх компетенції ? 

19. Що таке прогноз та економічний прогноз ? 

20. Які існують види прогнозів ? 

21. У чому полягає суть макроекономічного прогнозування? 

22. Які є джерела прогнозної інформації ? 

23. Чим обумовлений принцип багатоваріантності ? 

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

25. Назвіть основні види економіко-математичного моделювання. 

26. Як визначити рівні прогнозної роботи ? 

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

28. Що передбачає фінансово – бюджетне регулювання ? 

29. Які складові фінансової системи країни ? 

30. Що таке державний і консолідований державні бюджети ? 

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

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

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

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

35. Яку роль виконує вітчизняний бізнес у суспільстві ? 
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36. У чому полягає суть державного регулювання підприємницької діяльності ? 

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

ґрунтується ? 

38. Що таке інституціональні перетворення та їх значення для розвитку 

вітчизняного бізнесу ? 

39. Які основні завдання держави стосовно створення та розвитку 

підприємництва в Україні ? 

40. Що таке державний сектор економіки, його показники ? 

41. Що таке казенні, або унітарні підприємства ? 

42. Що таке “економіка погоджень” ? 

43. Структура економіки як багатопланове поняття. 

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

45. Яке значення міжгалузевого балансу  у макроекономічному регулюванні?  

46. Назвіть основні способи структурної перебудови економіки ? Який варіант 

найбільш сприятливий для України ? 

47. Що таке “метод ключових галузей” ? 

48. Назвіть основні методи структурного регулювання. 

49. Що таке інвестиційна політика держави ? Які фактори її визначають ? 

50. Які існують джерела фінансування державних інвестицій? 

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

52. Що таке науково – технічний та інноваційний потенціали? 

53. Назвіть складові науково – технічної політики? 

54. Які цілі науково – технічної політики держави? 

55. Що таке інноваційна політика держави? 

56. На яких принципах базується інноваційна політика держави? 

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

технопарки, венчурні підприємства)? 

58. Які стратегічні ідеї здатні забезпечити прорив вітчизняних технологій на 

світові ринки ? 
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ЗМ 2. Зовнішньоекономічний і  соціальний аспекти ДРЕ 

1. У чому полягає суть зовнішньоекономічної політики держави? 

2. Чим викликана необхідність державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності ? 

3. Яка роль наддержавних органів регулювання зовнішньоекономічних 

відносин ? 

4. Що таке міжнародні режими ? 

5. Які основні цілі зовнішньоекономічної політики Української держави ? 

6. Що таке валютне регулювання ? 

7. Які існують методи нетарифного регулювання ВЕД? 

8. У чому полягає суть платіжного балансу країни ? 

9. Що таке поточний платіжний баланс ? 

10. Що таке промислова політика ? Її основні цілі ? 

11. Який з варіантів промислової політики прийнятний для України ? 

12. Назвіть основні міжгалузеві народногосподарські комплекси (МГНГК) в 

Україні. 

13. У чому полягають основні завдання державної промислової політики ? 

14. Які основні складові промислової політики ? 

15. Розкрийте методи впливу держави на вирішення основних проблем 

розвитку АПК в Україні. 

16. Що таке торговельна політика держави? Які її цілі ? 

17. Назвіть прямі й непрямі методи впливи держави на розвиток торгівлі. 

18. Розкрийте основні принципи соціальної політики. 

19. Назвіть основні соціальні пріоритети стратегічного характеру. 

20. У чому полягають завдання соціальної політики ? 

21. Що таке соціальні амортизатори ? Яку роль вони відіграють в економіці ? 

22. Якими методами держава регулює попит на робочу силу? 

23. Які цілі ставить держава, регулюючи оплату праці ? 

24. Чим обумовлюється рівень життя населення ? 
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25. Яку роль у соціальній політиці відіграє соціальне страхування ? Назвіть 

основні форми й принципи соціального страхування. 

26. У чому полягає сутність державної регіональної економічної політики ? 

27. Що є об’єктом державної регіональної політики  ? 

28. Хто виступає суб’єктом державного регулювання регіонів ? 

29. Яка роль місцевого самоврядування у розвитку територій? 

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

регіону ? 

31. Розкрийте суть та основні інструменти регіональної бюджетно – 

фінансової політики. 

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

33. Чому стан природного середовища є сферою державного регулювання ? 

34. Перелічіть функції регулювання охорони природи та управління 

природокористуванням, що здійснюються на державному рівні. 

35. Які функції управління природокористуванням належать до регіонального 

рівня? 

36. У чому специфіка місцевого рівня управління природоохоронною 

діяльністю ? 

37. Яка роль держави в екологічному регулюванні ? 
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ІІІ. Матеріали для організації контролю  
знань, умінь і навичок студентів 

 

1. Тестові завдання за змістовими модулями і порядок та критерії 
їх оцінювання 

 

ЗМ 1. Національна економіка як об’єкт державного регулювання 

1. Яке із тверджень є помилковим: «Вади ринку виникають внаслідок... 

а) нездатності ринкового механізму забезпечити оптимальний за Парето розподіл 

ресурсів»; 

б) зовнішніх ефектів (екстерналій)»; 

в) нездатності ринку забезпечити людей суспільними товарами»; 

г) економічної нестабільності»; 

д) державного втручання в економіку». 

2. Підприємство, яке породжує позитивні екстерналії... 

а) бере на себе частку витрат з реалізації інтересів інших суб'єктів ринку; 

б) функціонує на ринку з низькою ефективністю; 

в) використовує ресурси, повністю відшкодовуючи витрати; 

г) одержує еквівалентний прибуток від своєї діяльності; 

д) перекладає частку витрат на інших суб'єктів ринку. 

З.Яке із 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 з метою усунення конкурентів установлюють монопольні ціни; 

г) монополісти здатні чинити тиск на державні органи з метою захисту власних 

інтересів; 

д) відповіді а, б, в, г — достатньо переконливі. 

4. Перерозподіл доходів, як функція держави, пов'язаний із... 

а) необхідністю держави подолати вади ринкового саморегулювання; 
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б) неефективним за Парето розподілом обмежених ресурсів; 

в) нерівномірністю розподілу доходів між членами суспільства; 

г) необхідністю забезпечити людей суспільними товарами; 

д) необхідністю забезпечити людей обов'язковими товарами. 

5. 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) забезпеченні на всій території країни прав і свобод людини і громадянина; 

г) створенні передумов, необхідних для ефективної економічної діяльності 

суспільства; 

д) підтримуванні свободи, суверенітету та історичного існування народів конкретної 

країни в рамках світового співтовариства. 

6. 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. 

7. Яке із 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». 

8. Погляди, за якими державне «втручання» необхідне, оскільки державі 

найліпше відомо, що саме є корисним для людей, називаються... 

а) протекціонізмом; 

б) патріотизмом; 
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в) патерналізмом; 

г) патронатом; 

д) меценатством. 

9. Основна мета адміністративної реформи в Україні полягає у... 

а) створенні ефективної системи державного управління; 

б) створенні оптимальної структури органів державного управління; 

в) скороченні управлінського апарату; 

г) зміцненні владних повноважень органів державного управління; 

д) викоріненні бюрократизму та поглибленні демократизації суспільного життя. 

10. Яке  із тверджень є  помилковим:  «Виключно  законами України 

встановлюються... 

а) баланси трудових ресурсів і ринку праці»; 

б) засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та 

інвестиційного ринків»; 

в) державний бюджет»; 

г) система оподаткування»; 

д) порядок утворення і погашення державного боргу». 

11. Згідно з теорією менеджменту стратегія — це...а)детальний, всебічний 

комплексний план, спрямований на втілення місії організації; 

б) чітко визначена мета існування організації, обумовлена самою їїсутністю; 

в) побудова соціально-орієнтованої ринкової економіки; 

г) визначення цілей і засобів, форм і способів діяльності, які найбільшевідповідають 

конкретним обставинам на даний момент; 

д) відповіді а, б, в, г - помилкові. 

12. За часовою ознакою цілі класифікуються на... 

а) стратегічні, тактичні, оперативні; 

б) оловні, забезпечувальні; 

в) загальні (для системи), часткові (для підсистем, елементів); 

г) кінцеві, проміжні; 
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д) відповіді а, б, в, г — помилкові. 

13. Гіпотеза — це... 

а)  наукове передбачення на рівні загальної теорії; 

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 до 

стягнення; 

г) випереджальне відображення дійсності; 

д) комплекс заходів, спрямованих на розв'язання конкретної соціально-

економічної проблеми. 

14.  Який з принципів соціально-економічного прогнозування 

визначає, що економіка розглядається як єдиний об'єкт прогнозування і 

водночас як сукупність відносно самостійних напрямів розвитку? 

а) цілеспрямованості; 

б) системності; 

в)  наукової обґрунтованості; 

г)  адекватності прогнозів об'єктивним закономірностям розвитку; 

д) альтернативності. 

15. Для якого етапу наукового аналізу соціально-економічних 

процесів характерне дослідження історії розвитку об'єкта з метою 

систематизованого опису його? 

а)  диспозиція; 

б)  ретроспекція; 

в)  санкція; 

г)  діагноз; 

д) проекція. 
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16. 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 та складної екстраполяції. 

17. Індикативне макроекономічне планування властиве: 

а)  ринковій економіці; 

б)  командній економіці; 

в)  перехідній економіці; 

г)  змішаній економіці;  

д)  монополізованій економіці. 

18. Структурно визначена послідовність комплексу робіт (дій), 

які ведуть до розв'язання конкретної задачі або досягнення цілі 

(підцілі) програми, називається... 

а)  організаційно-економічним механізмом реалізації ЦКП; 

б) основним показником ЦКП; 

в)  заходом ЦКП; 

г) деревом цілей ЦКП; 

д) життєвим циклом ЦКП. 

19. В Україні бюджетна система складається з... 

а) державного і місцевих бюджетів, бюджету АР Крим, фінансів підприємств, 

централізованих державних та інших фондів; 

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

державного і місцевих бюджетів; 

в) державного бюджету, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів; 

г) доходів і видатків державного і місцевих бюджетів; 

д) надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та 

інших обов'язкових платежів. 
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20. 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 податку з реклами»; 

в)  частини акцизного збору»; 

г) надходжень від реалізації державного майна, що перебуває у загальнодержавній 

власності»; 

д) орендної плати за оренду майна, що перебуває у загальнодержавній 

власності». 

21. 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) кошти на фінансування невідкладних витрат, що не могли бути 

передбаченими під час затвердження державного бюджету; 

д) один з видів державної фінансової допомоги центральним або місцевим органам 

виконавчої влади, що надається на конкретні цілі. 

22.  Згідно з бюджетною класифікацією видатки розвитку — це 

витрати бюджетів на фінансування... 

а)  державних послуг, пов'язаних з економічною діяльністю; 

б)  суспільних послуг; 

в)  державних послуг загального призначення; 

г)  інвестиційної та інноваційної діяльності; 

д) мережі підприємств (установ, організацій), яка діє на початок бюджетного року. 
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23. Відповідно до Закону України «Про бюджетну систему України» 

бюджетну декларацію (постанову про основні напрями 

бюджетної політики на наступний рік) розробляє... 

а)  Президент України; 

б)  Верховна Рада України; 

в)  Кабінет Міністрів України; 

г)  Міністерство фінансів України; 

д)  Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 

України. 

24. До сектору загального державного управління належать... 

а)  підприємства, які виробляють товари для продажу їх на ринку за цінами, що 

відшкодовують витрати виробництва та забезпечують прибуток; 

б) установи, основною функцією яких є фінансове посередництво, 

Що здійснюється на комерційній основі; 

в) бюджетні установи, головною функцією яких є перерозподіл доходів і 

багатства, а також надання неринкових послуг суспільству в цілому та окремим 

його членам; 

г) організації, головна функція яких полягає у наданні неринкових 

послуг членам цих організацій; 

д) домашні господарства. 

 

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

найважливіших видів матеріально-технічних ресурсів) належить до 

розділу, що характеризує пропозицію? 

а)  виробниче споживання; 

б)  невиробниче споживання; 

в)  виробництво; 

г)  експорт; 

д)  перевищення пропозиції над попитом. 
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26.  Державне замовлення — це... 

а)  потреба країни в продукції (роботах, послугах), необхідній для 

виконання державою своїх функцій; 

б)  договір між державою і виробником; 

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

виробника шляхом оцінювання його пропозицій»; 

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

д)  комплект документів, в якому визначено організаційні та правові 

зобов'язання держави та підприємства. 

27.  Згідно із Законом України «Про Національний банк України» 

основною функцією НБУ є... 

а)  одержання прибутку; 

б) банківське регулювання; 

в)  емісія національної валюти та організація обігу її; 

г)  забезпечення стабільності банківської системи; 

д) забезпечення стабільності грошової одиниці України. 

28. До інструментів грошово-кредитного регулювання не належить (не 

належать)... 

а)  емісія грошей; 

б) податкові ставки; 

в)  норми обов'язкових резервів; 

г)  ставки рефінансування; 

д) ломбардні процентні ставки. 

29.  Яке з тверджень є найменш переконливим: «За активної 

структурної політики держави структура економіки змінюється 

внаслідок... 

а)  державних централізованих капітальних вкладень»; 

б) вільного перетікання капіталу і робочої сили у рентабельніші сфери»; 

в)  надання кредитних пільг»; 
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г)  надання податкових пільг»; 

д) надання фінансової допомоги у вигляді субсидій, дотацій, субвенцій». 

30. Пріоритетними є елементи структури, до яких застосовується 

стратегія... 

а)  розвитку «від досягнутого рівня»; 

б) встановлення коротко- та середньострокових цілей на рівні, вищому за рівень, 

досягнутий у минулому; 

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

г)  ліквідації; 

д) переорієнтації. 

31. До методів прямого регулювання структури економіки належить... 

а)  надання податкових пільг; 

б) надання кредитних пільг; 

в)  надання фінансової допомоги у вигляді субсидій, дотацій, субвенцій; 

г)  здійснення політики прискореної амортизації; 

д) експертиза інвестиційних проектів. 

32. Яке із структурних зрушень не характерне для економіки 

України у 1990 — 1999 pp.? 

а)  зменшення питомої ваги галузей ПЕК у структурі промислового 

виробництва; 

б)  зменшення питомої ваги галузей інвестиційного комплексу; 

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. 
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33. Яке із тверджень є помилковим? 

а)  інвестиційна діяльність — це сукупність практичних дій громадян, 

юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій; 

б) основною метою інвестування є збільшення економічного потенціалу; 

в)  валові інвестиції — це частка ВВВ; 

г)  капітальні вкладення — це витрати на створення основних фондів; 

д) суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути громадяни іюридичні особи 

України та іноземних держав, а також держава. 

34. Що не належить до методів податкового регулювання інвестиційних 

проектів? 

а) запровадження диференційованих ставок оподаткування; 

б)  маніпулювання обліковими ставками; 

в)  звільнення від сплати податку; 

г) зменшення бази оподаткування; 

д) усунення подвійного оподаткування. 

35. Як впливає НТП на криву виробничих можливостей? 

а)  переміщує назовні; 

б)  переміщує усередину; 

в)  переміщує вниз; 

г)  змінює на угнуту; 

д) не змінює положення. 

36. Яке із 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) зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-технологічні інновації 

є пріоритетом стратегії економічної політики України; 

г)  інновації — це кінцевий результат інвестицій; 
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д)  одним із видів інноваційної діяльності є розроблення та впровадження нових 

ресурсозберігаючих технологій. 

37.  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) виробництво товарів (надання послуг, виконання робіт)»; 

д) розроблення нових енергозберігаючих технологій». 

38. Однією із фаз поширення інновацій є... 

а) реалізація довгострокових науково-технічних програм;  

б) дифузія нововведень; 

в) фінансування освіти; 

г) підготовка висококваліфікованих спеціалістів; 

д) фінансування фундаментальних наукових досліджень. 

39. 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 збуту його; 

г)  відбувається розширене відтворення суспільного виробництва; 

д) відбувається просте відтворення суспільного виробництва. 

40. Чергування   стадій   інноваційного   процесу   здійснюється у такій 

послідовності: 

а)  виявлення  незадоволених  потреб —> наукові дослідження —> кондукторські 

розробки —> експериментальне виробництво —> підготовка масового виробництва 

—> використання новинки; 
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б) виявлення незадоволених потреб —> конструкторські розробки —> 

наукові дослідження —> експериментальне виробництво—> підготовка 

масового виробництва —> використання новинки; 

в)  виявлення незадоволених потреб —> використання новинки —> 

конструкторські розробки —> наукові дослідження —> експериментальне 

виробництво —> підготовка масового виробництва; 

г)  виявлення незадоволених потреб —> конструкторські розробки —> 

використання новинки —> наукові дослідження —> підготовка масового 

виробництва —> експериментальне виробництво. 

41. Виникнення позитивних екстерналій від інноваційної діяльності 

означає, що... 

а)  ефект від нововведень отримує суб'єкт інноваційної діяльності; 

б) ефект від нововведень отримують суб'єкти, які не беруть участі в 

інноваційному процесі; 

в)  ефект від нововведень не реалізується повною мірою; 

г)  створюються передумови реалізації ефекту нововведення; 

д)  інноваційний процес охоплює сфери матеріального і нематеріального 

виробництва і споживання. 

42. Яке із 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». 

43. Згідно із Законом України «Про підприємництво» метою 

підприємництва є... 

а)  інвестування; 

б) інновації; 
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в)  виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг); 

г)  одержання прибутку (доходу); 

д) виконання державних програм економічного та соціального роз 

витку країни. 

44. За галузевою ознакою підприємства класифікуються на:  

а) цілорічні та сезонні;  

б) промислові, сільськогосподарські, торговельні, будівельні й т. п.; 

в)  виробничі, невиробничі, комбіновані; 

г) державні, колективні, приватні, орендні й т. п.; 

д) малі підприємства, кооперативи, спільні підприємства, конгломерати, 

франчайзинги. 

 45. Нормативно-правове регулювання в Україні стосується підприємств... 

а)  приватного сектору; 

б)  державного сектору; 

в)  корпоративного сектору; 

г)  фінансового сектору; 

д)  всіх секторів економіки. 

46. Відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних 

підприємств» приватизація державного майна — це... 

а)  перетворення структурних підрозділів державних підприємств у 

самостійні підприємства; 

б) відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних та 

юридичних осіб з метою підвищення соціально-економічної ефективності 

виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки; 

в)  комплекс заходів, які здійснюються державою з метою зниження 

рівня монополізації ринків; 

г) процес переходу від державної економіки до багатоукладної, до 

подолання соціально-економічної монополії держави; 
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д)  процес перетворення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, 

виробничих об'єднань у відкриті акціонерні товариства. 

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

законодавства України належить...  

а) зловживання монопольним становищем»;  

б) порушення прав споживачів»; 

в) неправомірні угоди»; 

г) дискримінація підприємців органами влади та управління»; 

д) недобросовісна конкуренція». 

48. 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. 

 

ЗМ 2. Зовнішньоекономічний і  соціальний аспекти ДРЕ 

1. Режим найбільшого сприяння для іноземних суб'єктів ЗЕД на території 

України означає, що вони... 

а)  зобов'язані додержуватися норм міжнародного права; 

б)  зобов'язані додержуватися норм національного законодавства; 
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в)  мають обсяг прав та обов'язків не менший, ніж вітчизняні 

підприємці; 

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. 

2. 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)  демонополізації зовнішньої торгівлі; 

г) відкритості економіки для експорту та імпорту товарів; 

д)  вступі країни до Всесвітньої організації торгівлі. 

3. До тарифних інструментів державного регулювання зовнішньої торгівлі 

належить (належать)... 

а) застосування індикативних цін; 

б)  мито; 

в)  установлення мінімальної митної вартості; 

г)  пільгове оподаткування; 

д) надання субсидій виробникам експортних товарів. 

4. Адвалорні митні ставки встановлюються у... 

а)  грошовій формі; 

б)  процентах до ціни; 

в)  грошовій формі та у процентах одночасно; 

г)  відповіді а, б, в — правильні; 

д) відповіді а, б, в — помилкові. 

5. Бюджетні кошти можуть бути інвестовані за кордон на підставі 

рішення... 

а)  Президента України; 
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б)  Верховної Ради України; 

в)  Кабінету Міністрів України; 

г)  Міністерства економіки; 

д)  Міністерства фінансі. 

6. Для отримання статусу підприємства з іноземними інвестиціями в 

статутному фонді підприємства частка таких інвестицій 

має становити не менше... 

а) 10 %; 

б) 30 %; 

в) 50%; 

г) 70%; 

д) 90 %. 

7. Гарантом іноземних кредитів, отриманих за міжнародними 

угодами, від імені держави виступає... 

а)  Президент України; 

б)  Верховна Рада України; 

в)  Кабінет Міністрів України; 

г)  Міністерство економіки; 

д) Міністерство фінансів. 

8.  До прямих методів державного регулювання цін належить... 

а)  «заморожування» (блокування) цін; 

б) уведення граничних нормативів рентабельності; 

в)  диференціація ставок товарних податків; 

 г)  зміна ставок ввізного мита; 

д) пільгове оподаткування та кредитування. 

9. Регулювання цін через уведення граничних рівнів рентабельності 

стимулює збільшення в її складі... 

а)  валового прибутку; 
б) чистого прибутку; 
в) величини витрат; 
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г)  розмірів непрямих податків; 
д) розмірів прямих податків. 

10. При декларуванні цін обмежується (обмежуються)... 

а)  рівень самої ціни; 

б)  розмір заробітної плати; 

в)  норма прибутку в ціні; 

г)  величина витрат; 

д) амортизаційні відрахування. 

11. Установлення тарифів на теплову енергію для потреб населення 

належить до компетенції... 

а)  Кабінету Міністрів України; 

б)  Міністерства економіки ; 

в)  Міністерства фінансів України; 

г)  Міністерства палива та енергетики України; 

д)  місцевих рад і державних адміністрацій. 

12. До факторів інфляції витрат належать (дві правильні відповіді)... 

а)  зростання цін на ресурси; 

б)  підвищення заробітної плати; 

в) дефіцит бюджету; 

г)  збільшення безробіття; 

д)  підвищення ставок оподаткування. 

13. Дефляційна політика здійснює свій антиінфляційний вплив 

через регулювання... 

а)  попиту; 

б)  пропозиції; 

в)  ставок оподаткування; 

г)  інвестицій; 

д)  витрат. 

14.Адаптаційна політика здійснюється через... 

а) вільне ціноутворення; 
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б) індексацію доходів; 

в) фіксацію цін; 

г) обмеження заробітної плати; 

д)збільшення податків на заробітну плату. 

15. Яке з тверджень є помилковим?  

а)  кількість областей в Україні — 26; 

б) містами загальнодержавного підпорядкування в Україні є Київ і Севастополь; 

в)  об'єктами державної регіональної економічної політики є територіальні 

утворення, в межах яких здійснюються державне управління та 

місцеве самоврядування; 

г)  проект програми економічного і соціального розвитку області 

розробляється облдержадміністрацією; 

д) затвердження місцевого бюджету — одна із функцій місцевих 

рад. 

16. Органом місцевого самоврядування в Україні є... 

а)  Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, місцевого 

самоврядування й діяльності рад; 

б) Управління регіональної економічної політики Міністерства економіки 

України; 

в) місцева рада; 

г) місцева державна адміністрація; 

д) управління економіки місцевої державної адміністрації. 

17. Яка з відповідей є правильною: «В АР Крим, областях, районах і містах 

України розробляються прогнози та програми економічного і соціального 

розвитку на (відповідно)... 

а)  довгостроковий та середньостроковий періоди»; 

б)  середньостроковий та довгостроковий періоди»; 

в)  довгостроковий та короткостроковий періоди»; 

г)  короткостроковий та середньостроковий періоди»; 

д) середньостроковий та короткостроковий періоди». 
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18. Дотація вирівнювання — це... 

а)  кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до 

іншого; 

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) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, 

який його отримує; 

д) норматив відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до 

місцевих бюджетів. 

19.  До місцевих податків і зборів в Україні належать (дві правильних 

відповіді)... 

а)  акцизний збір; 

б)  курортний збір; 

в)  податок на прибуток; 

г)  готельний збір; 

д)  податок на додану вартість. 

20. Запровадження місцевих податків і зборів належить до компетенції. .. 

а)  Верховної Ради України; 

б) Кабінету Міністрів України; 

в)  Міністерства фінансів України; 

г) місцевої ради; 

д) місцевої державної адміністрації. 

21. Нормативи   відрахувань   від  загальнодержавних   податків 

і зборів до місцевих бюджетів затверджує... 

а)  Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 
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в)  Міністерство фінансів України; 

г)  місцева рада; 

д) місцева державна адміністрація. 

22. Яке із тверджень є помилковим: «Головними важелями соціальної 

політики в Україні мають бути... 

а) адресна підтримка соціально незахищених верств населення»;  

б) зміцнення позицій прошарку людей з високим рівнем доходів»;  

в) пенсійна реформа»; 

г) забезпечення випереджального зростання вартості робочої сили»; 

д) активна демографічна політика». 

23. Обсяг реальних доходів населення залежить від таких двох факторів... 

а)  чисельності населення; 

б)  розміру заробітної плати; 

в) динаміки ВВП; 

 г) динаміки цін на споживчі товари; 
 д) обсягу номінальних доходів населення. 

24. Яке із тверджень є помилковим: «Державне регулювання оплати праці 

здійснюється через... 

а)  установлення мінімальної заробітної плати»; 

б) установлення мінімальних ставок компенсаційних доплат за роботу в 

несприятливих, шкідливих та небезпечних умовах»; 

в)  установлення  прогресивно-пропорційної  форми  оподаткування 

доходів громадян»; 

г) установлення розмірів посадових окладів керівникам державних 

підприємств»; 

д) гарантію оплати жінкам декретної відпустки та відпустки для догляду за 

дітьми до трьох років». 

25. Мінімальний нормативний споживчий кошик - це... 

а)  вартість збалансованого набору товарів і послуг, споживання яких 

забезпечує мінімальні потреби людини на рік (місяць); 
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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 відшкодовувати 

людині витрачену енергію; 

д)  норматив витрат державного бюджету на соціальні цілі. 

26. Яка із статей балансу грошових доходів і витрат населення 

належить до дохідної частини? 

а)  витрати населення на придбання іноземної валюти; 

б)  перевищення доходів над витратами; 

в)  приріст заощаджень у вкладах; 

г)  пенсії, стипендії, грошові допомоги; 

д)  придбання цінних паперів. 

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

«Про зайнятість населення»... 

а)  зайнятість — це діяльність громадян щодо задоволення їхніх особистих і 

суспільних потреб, яка дає їм дохід»; 

б)  безробітними вважаються громадяни, які не мають роботи»; 

 в) громадяни, які звертаються до державної служби зайнятості населення з питань 

зайнятості, мають право на безкоштовну профорієнтацію, консультацію, 

перепідготовку, отримання відповідної інформації зметою працевлаштування»; 

 г) в Україні ведеться статистична звітність, яка має відображати стан ринку 

праці і зайнятості населення»; 

 д) послуги щодо забезпечення зайнятості населення надаються державною 

службою зайнятості безкоштовно». 

28. Природне безробіття — це наявність... 

 а) фрикційного безробіття; 

 б) структурного безробіття; 
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 в) циклічного безробіття; 

 г) фрикційного та структурного безробіття; 

 д) фрикційного та циклічного безробіття. 

29.  Які організаційні заходи щодо регулювання зайнятості населення 

належать до пасивних? 

 а) грошові допомоги для відшкодування безробітним утрати доходів; 

б) створення нових робочих місць; 

в) професійна орієнтація населення; 

г) надання допомоги громадянам у разі трудової міграції; 

д) організація громадських робіт. 

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

характеризує попит на робочу силу? 

а) наявність вакантних робочих місць; 

б) звільнені з причин плинності кадрів; 

в) зайняті у домашньому господарстві; 

г) випускники навчальних закладів; 

д) чисельність безробітних на початок року. 

31. Працездатний вік в Україні — це вік... 

а) від 16 до 60 років включно; 

б) від 18 до 60 років включно; 

в) від 16 до 60 років включно — для чоловіків; від 16 до 55 років включно — для 

жінок; 

г) від 18 до 60 років включно — для чоловіків; від 18 до 55 років включно — для 

жінок; 

д) відповіді а, б, в, г — помилкові.. 

32. Яке із тверджень є помилковим? 

а) екологія — це наука про відносини організмів з навколишнім середовищем; 

б) слово «екологія» походить від грецького «дім, житло»; 
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в) екологія — це наука про взаємодію суспільства з навколишнім 

середовищем; 

г) екологія — це наука про раціональне використання природних ресурсів; 

д) відповіді а, б, в, г — правильні. 

33. Яке із тверджень є помилковим? 

а) екологічне регулювання — це реакція держави на негативні екстерналії від 

діяльності людей та господарюючих суб'єктів; 

б) активне екологічне регулювання виходить з позиції стримування 

зростання забруднення навколишнього природного середовища; пасивне — з 

позиції послідовного зменшення забруднення; 

в) земельний кадастр містить інформацію про правовий режим земель, розподіл 

їх між власниками та землекористувачами за категоріями земель, відомості про 

якісну характеристику та цінність земель; 

г) для фінансування екологічних заходів утворюються державний 

та місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного 

середовища; 

д) екологічні стандарти і норми запроваджуються з метою встановлення правил, 

вимог щодо охорони навколишнього середовища, використання природних 

ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. 

34. Яке із тверджень є помилковим: «Об'єктом правової охорони 

навколишнього природного середовища є... 

а) інтелектуальний потенціал суспільства»; 

б) здоров'я та життя людей»; 

в) території та об'єкти природно-заповідного фонду»; 

г) природні ресурси»; 

д) ландшафти та інші природні комплекси». 

35. Забезпечення функціонування державної екологічної інформаційної 

системи належить до компетенції... 

а) Верховної Ради України; 
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б) Кабінету Міністрів України; 

в) Міністерства екології та природних ресурсів України; 

г) Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 

України; 

д) громадських природоохоронних об'єднань. 

36. Що не 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) відповіді а, б, в, г — правильні. 

37. Платежі підприємств за понадлімітне використання та псування якості 

природних ресурсів... 

а) відносяться на витрати виробництва; 

б) стягуються з прибутку підприємств; 

в) стягуються з фонду заробітної плати працівників; 

г) стягуються з доходу керівників підприємств; 

д) відшкодовуються страховими компаніями. 

38. Установлення правового режиму зон надзвичайної ситуації та 

визначення статусу потерпілих громадян належить до компетенції. .. 

а) Верховної Ради України; 

б) Кабінету Міністрів України; 

в) Міністерства екології та природних ресурсів України; 

г) Міністерства з питань надзвичайних ситуацій; 
д) місцевих рад і державних адміністрацій. 
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Порядок і критерії оцінювання тестового контролю 

знань, навичок та вмінь студентів 

Рейтингова система оцінки знань студентів є частиною нових технологій 

навчання, яка значною мірою відповідає новим соціально-правовим умовам. 

Рейтингова система спрямована на підвищення виховної ролі навчальної 

дисципліни, стимулює самостійну роботу студентів, спонукає їх до ініціативи. 

Рейтингова система містить в собі не тільки оцінку успішності навчання, але й 

активізує студентів на придбання заохочувальних балів, посилює соціально-

психологічні стимули, враховує несумлінність у навчанні за допомогою 

штрафних балів. 

Одним з елементів рейтингової системи є тестовий контроль знань, умінь 

і навичок студентів, який дозволяє ефективно й об’єктивно оцінювати успіш-

ність студентів. Критерії оцінювання тестових завдань залежать від їх типу. 
 

Тестові завдання закритої форми 

Тест-завдання закритої форми різняться за принципами побудови і 

відповідно мають  різні оцінювальні бали. 

Тест-завдання з простим множинним вибором за принципом 

класифікації використовують тоді, коли кількість можливих варіантів 

відповідей менше трьох, але відповідь більш складна, ніж відповідь типу „так-

ні”. Їх доцільно використовувати під час перевірки умінь вільно орієнтуватися 

у групі схожих понять, явищ, процесів тощо. Оцінюються  в  1 бал. 
 

2. Екзаменаційні питання 

1. Сутність  державного   регулювання   економіки,   його   необхідність  та 

практичне значення.  

2. Предмет дисципліни „Державне регулювання економіки". 

3. Основні типи економічних систем та механізм їх регулювання. 

4. Особливості управління економікою перехідного типу. 

5. Методи державного регулювання економіки. 

6. Інструмент прямого втручання держави в економічні процеси. 
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7. Адміністративні методи державного регулювання економіки. 

8. Сутність правового регулювання економіки. 

9. Економічні методи регулювання економіки. 

10. Закони та законодавчі акти як інструменти державного регулювання економіки. 

11. Система органів державного регулювання економікою та їхні функції. 

12. Способи та форми наукового передбачення. 

13. Види прогнозів. 

14. Неформальні й специфічні методи державного регулювання економіки. 

15. Основні функції макроекономічного прогнозування. 

16. Принципи макроекономічного прогнозування. 

17. Методи макроекономічного планування. 

18. Державний бюджет - головний засіб управління соціально-економічним 

розвитком країни. 

19. Роль Національного банку як суб'єкта державного регулювання економіки. 

20. Вплив держави на ціни і ціноутворення. Роль місцевих органів 

самоврядування у затвердженні величини тарифів на комунальні послуги. 

21. Кредитно-грошова політика держави. 

22. Підприємництво як об'єкт державного регулювання. 

23. Інституційні перетворення в Україні як передумова розвитку підприємництва. 

24. Державне підприємництво та управління державними підприємствами. 

25. Державна підтримка малого підприємництва. 

26. Суть і механізм структурної політики держави. 

27. Міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продукції, їх роль у 

державному регулюванні структури економіки. 

28. Сучасний стан структури економіки України та заходи щодо її реформування. 

29. Пріоритети структурної політики України. 

30. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

31. Показники економічної ефективності інвестицій. 

32. Державне регулювання іноземних інвестицій. 

33. Склад і структура промислового виробництва. 
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34. Загальна характеристика засобів державного регулювання розвитку 

промислового виробництва. 

35. Показники промислового виробництва. 

36. Поняття про агропромисловий комплекс. 

37. Загальна характеристика державного регулювання АПК. 

38. Державне регулювання земельних відносин. 

39. Вплив держави на розвиток сфери товарного обігу. 

40. Прямі і непрямі методи регулювання торговельної політики держави. 

41. Науково-технічний прогрес та інновації як об'єкти державного 

регулювання економіки. 

42. Державна науково-технічна та інноваційна політика. 
43. Основні цілі та функції державного регулювання економіки. 

44. Форми регулювання науково-технічної діяльності. 

45. Державне регулювання інноваційних процесів. 

46. Суть, цілі та принципи зовнішньоекономічної діяльності. 

47. Форми і засоби державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

48. Платіжний  баланс як  інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

49. Регулювання якості та рівня життя населення. 

50. Ринок праці: суть, національні особливості, тенденції розвитку. 

51. Механізм регулювання зайнятості. 

52. Система соціального захисту населення. 

53. Суть і завдання регіональної економічної політики. 

54. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 

55. Місцеві бюджети - фінансова основа розвитку регіонів. 

56. Антиінфляційна політика держави. 

57. Національний   рівень  державного   регулювання   охорони   природи   та 

природокористування. 

58. Регіональний рівень управління охороною природи та природокористуванням. 
59. Місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю. 

60. Механізми регулювання природоохоронної діяльності. 
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3. Критерії оцінювання знань студентів 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань: 

- оцінювання роботи студента під час практичних занять;  

- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 

- підготовка і захист курсової роботи; 

- складання іспиту. 

 Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів 

 Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення 

практичних занять і має метою перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: 

- активність та результативність роботи студента протягом семестру над 

вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 

- виконання завдань на практичних заняттях; 

- виконання завдань поточного контролю. 

 Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за 4-бальною 

системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань 

студентів денного навчання перекладається в систему оцінювання за шкалою 

ECTS. При оцінюванні виконання практичних завдань увага приділяється їх 

якості й самостійності. 

 Поточний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення 

опанування студентом матеріалу лекційного модуля і вміння застосувати його 

для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді письмового 

контролю (тестування). Поточний контроль проводиться у письмової формі по 

закінченню кожного із  змістових модулів після того, як розглянуто увесь 

теоретичний матеріал і проведені практичні завдання в межах кожного з двох 

змістових модулів. 

Проведення підсумкового контролю  

 Умовою допуску до екзамену є позитивні оцінки з поточного контролю 

знань за змістовими модулями. За умов кредитно-модульної системи організації 
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навчального процесу до підсумкового контролю допускають студентів, які 

набрали в сумі за всіма змістовими модулями більше 30% балів від загальної 

кількості з дисципліни (або більше 50% балів з поточного контролю за всіма 

змістовими модулями).  

 Екзамен здійснюється у письмовій формі за екзаменаційними білетами, 

що містять два теоретичні питання і тестове завдання, що дає можливість 

здійснити оцінювання знань студента з усієї дисципліни. Екзаменаційні 

відповіді за білетами оцінюються за 4-бальною системою за національною 

шкалою для студентів-заочників, а для студентів денного навчання додатков і 

за 100-бальною системою оцінювання по шкалі ECTS.  

Оцінювання знань за 4-бальною системою за національною шкалою: 

 Оцінку „ відмінно” ставлять, коли студент дає абсолютно правильні 

відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, 

отриманих і основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних 

документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні 

знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. 

 Оцінка „ дуже добре”. Теоретичні запитання розкрито повністю на основі 

програмного і додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання 

студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені 

навчальною програмою. 

 Оцінка „ добре”. Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний 

матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано 

взагалі правильно, але мають місце окремі неточності. 

 Оцінка „ задовільно”. Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при 

викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні 

практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний 

матеріал, припускає помилки. 

 Оцінка „ задовільно (достатньо)”. Теоретичні питання розкрито 

неповністю, з суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання 
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студент припускається значної кількості помилок та зустрічається зі значними 

труднощами. 

 Оцінка „ незадовільно”. Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може 

виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на 

елементарному рівні. 

 Оцінка „ незадовільно”. Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може 

виконати практичні завдання. 

Шкала перерахування оцінок результатів навчання у різних системах 
оцінювання (для денної форми навчання)  
 

% набраних балів Оцінка за національною 
шкалою 

Оцінка за шкалою 

  більше 90 – 100 
включно 

Відмінно A 

більше 80 – 90 включно 
Добре 

B 
більше 70 – 80 включно C 
більше 70 – 60 включно 

Задовільно 
D 

більше 60 – 50 включно E 

більше 25 – 50 включно 
Незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

FX 

від 0 до 25 включно 
Незадовільно з 

обов’язковим повторним 
курсом 

F 

  * З можливістю повторного складання 
** З обов’язковим повторним курсом  
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IV.  ГЛОСАРІЙ 

Адміністративна реформа – вид політико - правової реорганізації, 

здійснюваної у сфері виконавчої влади, яка передбачає вдосконалення її 

організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, взаємовідносин з 

місцевим самоврядуванням. 

Бюджетно - податкова політика – система регулювання, пов’язана з 

функціонуванням державних фінансів, формуванням державного бюджету та 

державними витратами і спрямована на реалізацію цілей соціально - 

економічного розвитку країни. 

Венчурні підприємства – малі підприємства з високим ступенем ризику, 

що спеціалізуються на розробці наукових ідей та їх втіленні у нові технології, 

нові продукти, а також забезпечують зв’язок між фундаментальними 

дослідженнями і масовим виробництвом. 

Грошова система країни – обіг грошової маси (монет і паперових 

грошей); чеків, що створюються на основі депозитних вкладів у комерційних 

банках; інших фінансових документів та платіжних засобів. 

Демпінг – продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від 

внутрішніх. 

Державне регулювання економіки  – система типових заходів (форм, 

методів та інструментів) законодавчого, виконавчого й судового характеру, за 

допомогою яких держава забезпечує ефективний розвиток національної 

економіки, реалізацію соціально-економічних цілей суспільства. 

Економічна політика держави – система економічних ідей, цілей 

держави, завдань та засобів їх досягнення, а також діяльність органів державної 

влади й управління щодо їх реалізації. 

Зовнішньоекономічна політика – діяльність держави, спрямована на 

регулювання економічних відносин з іншими країнами, на забезпечення ефективного 

використання зовнішнього фактора в національній економіці, реалізацію 

конкурентних переваг країни, раціональне входження у світове господарство. 

Інвестиційна політика держави – діяльність держави щодо регулювання 

інвестиційної діяльності з метою реалізації цілей економічної, науково-

технічної та соціальної політики; комплекс економічних, організаційно-
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правових та інших заходів держави, спрямованих на створення сприятливого 

інвестиційного клімату, структурну перебудову, підвищення ефективності 

національної економіки. 

Індикативне планування – спосіб регулювання економічних процесів за 

допомогою розробки планових показників рекомендаційного, орієнтовного характеру, 

що конкретизують цілі й пріоритети розвитку національної економіки, створення 

державою відповідних фінансових та інших стимулів для її реалізації. 

Інноваційний потенціал країни – здатність фундаментальної науки забезпечити 

розвиток інноваційних процесів, модернізацію і оновлення виробництва. 

Інноваційна політика держави – комплекс економічних організаційно-правових 

та інших заходів держави, спрямованих на впровадження результатів НТП у 

виробництво, стимулювання і підтримку інноваційних процесів в економіці. 

Кейнсіанство – економічна школа, що відстоює необхідність і важливість 

державного регулювання економіки, пояснюючи це недосконалістю ринкового 

механізму на основі використання як прямих, так і опосередкованих 

економічних методів (бюджетно-фінансове регулювання, стимулювання 

сукупного попиту та інвестиційної активності, розширення державних витрат, 

зменшення рівня облікової ставки, збільшення рівня зайнятості). 

Класична теорія регулювання економіки (саморегулювання) – основним 

регулятором економічних процесів вважає ринковий механізм, який ефективно 

регулює розподіл ресурсів, автоматично встановлює економічну рівновагу (між 

попитом і пропозицією) і забезпечує необхідність втручання держави в економіку. 

Ліцензування – видача державними органами дозволу на право займатися 

певним видом діяльності, в тому числі експортно - імпортними операціями. 

Митна політика – політика встановлення державою податків на товари, майно, 

цінності, які перевозяться через кордон країни (митних тарифів) , з метою захисту 

національних інтересів і наповнення державного бюджету країни. 

Місцеве самоврядування – гарантоване державою право і реальна 

здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів 

чи посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення у межах чинного законодавства України. Система місцевого 

самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську 
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раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, 

селищної, міської ради; районні й обласні ради, що представляють спільні 

інтереси територіальних громад; органи самоорганізації населення. 

Монетаризм – економічна неоліберальна школа, яка не визнає широкого 

втручання держави в економіку, віддає перевагу непрямим (опосередкованим) 

методам державного впливу, зокрема регулюванню грошового обороту. 

Науково-технічна політика – політика держави щодо формування умов 

для розвитку прикладної та фундаментальної науки, раціонального 

використання науково-технічного потенціалу країни, впровадження результатів 

НТП у виробництво з метою підвищення його ефективності, забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки. Визначає цілі, форми й 

методи діяльності держави в науково-технічній сфері. 

Національна економіка – велика, складна економічна система, яка 

включає комплекс взаємодіючих між собою суб’єктивних (держава, юридичні 

та фізичні особи) і об’єктивних елементів (відносини, зв’язки, що виникають у 

процесі взаємодії суб’єктів економіки) і має певні властивості (структуру, 

цілісність, цілеспрямованість, наявність ресурсів, пропорційність, стійкість, 

адаптивність, самозбереження, саморегуляцію та самоорганізацію, наявність 

управляючого центру ). 

Облікова ставка – розмір відсотка, за який національний банк країни 

продає кредитні ресурси комерційним банкам, а ті під позичковий відсоток 

кредитують суб’єктів економіки. 

Платіжний баланс – співвідношення між валютними надходженнями в 

країну та платежами держави за кордон, які вона здійснює протягом певного 

часу, тобто це  статистичний звіт про результати зовнішньоекономічної 

діяльності країни за певний період часу, зазвичай за рік. 

Активний платіжний баланс – (активне сальдо платіжного балансу) – 

надходження в країну перевищують платежі країни за кордон. 

Пасивний платіжний баланс – (пасивне сальдо платіжного балансу) 

наявний його дефіцит. 

Податкова система – сукупність податків і податкових платежів, що 

сплачуються державі у встановленому законодавством країни порядку. 
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Середній клас – прошарок суспільства, що характеризується такими ознаками: 

особиста свобода; самостійна економічна діяльність; наявність власності; досить 

високий рівень доходів; володіння професією, що передбачає отримання спеціальних 

знань; адекватні спосіб і якість життя; роль у суспільстві. 

Соціальна політика – діяльність держави, спрямована на створення та 

регулювання соціально-економічних умов суспільства: підтримка відносин між 

соціальними групами і всередині їх, забезпечення умов для підвищення добробуту 

членів суспільства, створення соціальних гарантій, формування ефективних 

економічних стимулів для участі у виробництві, соціальний захист населення. 

Структура економіки – співвідношення різних елементів економічної 

системи, що відбивають народногосподарські пропорції та стан суспільного 

поділу праці (галузева, відтворювальна, територіальна, соціальна, 

зовнішньоекономічна структура). 

Управління економікою – свідомий вплив держави на об’єкти і процеси з 

метою цілеспрямування господарської діяльності, узгодження дій суб’єктів 

національної економіки й отримання бажаних результатів. Включає 

макроекономічний аналіз, прогнозування, планування та програмування соціально-

економічного розвитку країни, організацію, регламентацію, стимулювання та 

оперативне регулювання діяльності суб’єктів господарювання, контроль за 

дотриманням ними правил і норм економічної поведінки. 

Фінансова система країни – державний бюджет, позабюджетні фонди 

(пенсійні, страхові, кредитні та інші фонди); фінанси підприємств; місцеві 

фінанси (бюджети області, міські, районі, сільські).  

Фіскальна політика – діяльність держави щодо формування та 

регулювання державного бюджету (бюджетно–податкова політика), а також 

мобілізації коштів у державну казну з інших джерел. 

Цінове регулювання – вплив держави на ринкове ціноутворення та ціни за 

допомогою законодавчих, адміністративних і судових заходів з метою здійснення 

кон'юнктурної та структурної політики, приборкання інфляції, стимулювання 

виробництва, його модернізації, посилення конкурентноздатності національної 

економіки, пом’якшення  соціального напруження. 
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