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Пояснювальна  заПиска

Дисципліна “Державне регулювання економіки” вивчає систему 
типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого ха-
рактеру, що здійснюється правомірними державними установами та 
суспільними організаціями з метою стабілізації та пристосування со-
ціально-економічної системи до умов, що змінюються.

Семінарське зайняття допомагає студенту засвоїти теоретичні по-
ложення курсу, зрозуміти роль і функції держави в різних економіч-
них системах, аналізувати методи державного управління економіч-
ними процесами на прикладі історичних подій і сучасної економічної 
політики.

Мета методичного матеріалу — допомогти студентам уявити ос-
новні проблеми державного регулювання економіки в умовах ринко-
вого господарства. Для цього студент повинен вирішити такі завдан-
ня: з’ясувати місце теорії та методології державного регулювання 
економіки, знати форми та засоби державного регулювання еконо-
міки, простежити основні перспективи економічного зростання та 
його складові, засвоїти теоретичні аспекти державного регулювання 
науково-технічної політики, промислової та аграрної політики, ін-
вестиційної політики, грошово-кредитної, бюджетної, регіональної 
політики, знати основні важелі соціальної політики, а також основні 
пріоритети зовнішньоекономічної політики, знати особливості регу-
лювання різних сфер господарської та соціальної діяльності, а також 
світовий досвід державного регулювання економіки.

Оцінювання знань студента на семінарському занятті або іспиті 
передбачає:

• знання основних теоретичних положень державного регулю-
вання економіки;

• засвоєння Конституції, чинного законодавства України, а та-
кож законодавства інших країн щодо державного регулювання 
економіки;

• розуміння інструментарію державного управління економіки;
• вміння аналізувати світовий досвід державного регулювання 

економіки.
Критерії оцінювання відповіді студента враховують насамперед її 

повноту і правильність, а також здатність студента:
• узагальнювати отримані знання;
• застосовувати правила, методи, принципи, закони в конкрет-

них ситуаціях;
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• аналізувати і оцінювати ефективність заходів регулювання 
економіки;

• викладати матеріал чітко, логічно, послідовно.
Критерії оцінювання знань і навичок на семінарському зайнятті:
• “відмінно” — якщо студент демонструє повні й ґрунтовні знан-

ня навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень 
умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні 
рішення в різних нестандартних ситуаціях;

• “добре” — студент припускається несуттєвих неточностей, має 
труднощі в застосуванні умінь у нових умовах;

• “задовільно” — студент засвоїв основний теоретичний матеріал, 
але деякі неточності не є перешкодою до подальшого навчання. 
Уміє використовувати знання для вирішення стандартних зав-
дань;

• “незадовільно” — студент не засвоїв окремі розділи, нездатний 
застосувати знання на практиці, що унеможливлює подальше 
навчання.

План  сЕМІнаРськиХ  заняТь 
з дисципліни

“ДЕРЖавнЕ  РЕГУлювання  ЕконоМІки”

Тема 1. необхідність і методологія державного  
регулювання економіки

1. Теорії державного регулювання економіки.
2. Економічна сутність держави. Загальні функції держави.
3. Можливість і необхідність державного регулювання економіки.
4. Державне управління та інституціональні системи.
5. Методи державного регулювання економіки.
6. Інструментарій державного управління економіки.

Література [1; 5; 6; 8; 9; 14; 15]

Фіксовані виступи:
1. Основні концепції державного регулювання економіки.
2. Суб’єкти і об’єкти державного регулювання економіки. Межі дер-

жавного втручання.
3. Регулювання ринкових процесів у США.
4. Система державного регулювання в Японії.
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Тема 2. Форми та засоби державного регулювання економіки
1. Основні засоби державного регулювання економіки.
2. Прогнозування, його роль, функції та методи.
3. Державне програмування, його сутність і види.
4. Планування в сучасній економіці.
5. Сучасні моделі реформування економіки.

Література [1; 5; 6; 8; 9; 14–17]

Фіксовані виступи:
1. Соціально-економічні норми і нормативи.
2. Податки і податкові пільги, державні асигнування і дотації як засо-

би державного регулювання економіки.
3. Ціноутворення в системі державного регулювання. 
4. Мито, квоти, ліцензії. Основні наслідки застосування митних та-

рифів. Види ліцензій і квот.
5. Індикативне макроекономічне планування.
6. Суть прогнозів. Основні принципи і методи прогнозування.

Тема 3. обґрунтування перспектив економічного розвитку 
країни

1. Економічне зростання та економічний розвиток.
2. Фактори та типи економічного зростання.
3. Темпи і пропорції економічного розвитку країни.
4. Основні показники та чинники економічного зростання.
5. Економічні та політичні цикли.
6. Моделі економічного зростання.
7. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.

Література [2; 4; 7; 14; 16]

Фіксовані виступи:
1. Державне регулювання економічного зростання.
2. Особливості регулювання економічного зростання у США.
3. Методи державного регулювання економічного зростання у про-

відних країнах Європи.
4. Державне регулювання економіки України в ринкових умовах.
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Тема 4. Державне регулювання структурної  
та науково-технічної політики

1. Державна структурна політика, її особливості.
2. Теоретико-методологічні положення і принципи розробки науко-

во-технічної політики.
3. Основні напрями та визначення пріоритетів науково-технічної 

політики.
4. Основні показники техніко-економічного рівня виробництва і про-

дукції, що випускається.
5. Фінансування розвитку науки та провадження нової техніки.

Література [6; 8; 11; 12; 15]

Фіксовані виступи:
1. Структурна політика та її вплив на економічний розвиток країни.
2. Науково-технічні програми, їх завдання, зміст і порядок розробки. 
3. Форми та методи прямого державного впливу на розвиток науко-

во-технічної сфери. 
4. Економічна ефективність науково-технічних заходів. 
5. Досвід зарубіжних країн з державного регулювання науково-тех-

нічного розвитку.

Тема 5. Інвестиційна політика держави
1. Економічний зміст і основні принципи інвестиційної політики дер-

жави.
2. Створення інвестиційних ресурсів. Вплив інвестицій на розвиток 

економіки.
3. Оцінювання економічної ефективності науково-технічних та інвес-

тиційних проектів.
4. Загальні принципи та система показників ефективності.

Література [3; 4; 9; 10; 14; 16]

Фіксовані виступи:
1. Завдання та зміст програми про інвестиційну політику держави. 
2. Обчислення обсягу капіталовкладень та їх структура. 
3. Фінансування та матеріальне забезпечення капіталовкладень, що 

здійснюються з державного бюджету.
4. Методика розрахунку економічної ефективності капіталовкладень. 

Державне регулювання приватних та іноземних інвестицій. 
5. Політика прискореної амортизації. 
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Тема 6. Державне регулювання промислової  
та антимонопольної політики

1. Цілі, завдання та принципи розробки промислової політики.
2. Державне регулювання промислового виробництва.
3. Економічні заходи підтримки промисловості.
4. Антимонопольна політика держави, її суть, цілі та завдання.

Література [4; 6; 8; 10; 14]

Фіксовані виступи:
1. Досвід заходів провідних країн світу для розвитку промисловості.
2. Структура промисловості та її тенденції.
3. Антимонопольна політика України.
4. Антимонопольне законодавство, його сутність та цілі.
5. Антимонопольна політика на світових ринках.

Тема 7. аграрна політика держави
1. Аграрна політика держави, її сутність та особливості реалізації.
2. Агропромисловий комплекс України.
3. Власність на землю та її економічні наслідки.
4. Державне регулювання природокористування.

Література [1; 8; 14–16]

Фіксовані виступи:
1. Аграрна політика у розвинених країнах.
2. Цінова політика у аграрній сфері.
3. Світовий досвід промислової екології.
4. Державне регулювання природоохоронної діяльності.

Тема 8. Регіональна політика
1. Регіональна політика та її мета.
2. Об’єкти та вдосконалення регіональної структури економіки.
3. Форми державного регулювання економічного розвитку регіонів.
4. Регіональне планування економічного та соціального розвитку.
5. Місцеві бюджети та використання ресурсів регіону.

Література [6; 8; 9; 15; 16]

Фіксовані виступи:
1. Економічне районування України.
2. Досвід місцевого самоврядування у розвинених країнах.
3. Проблеми та перспективи регіональної політики України.
4. Функціонування вільних економічних зон.
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Тема 9. Державне регулювання підприємницької діяльності
1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.
2. Державне управління процесами приватизації.
3. Механізм державного регулювання підприємництва.
4. Регуляторна політика та управління процесами приватизації.

Література [1; 4; 9; 12; 13; 15]

Фіксовані виступи:
1. Державні заходи підтримки підприємницької діяльності.
2. Сутність, функції та принципи державного регулювання підприєм-

ництва.
3. Управління процесами приватизації в Україні.

Тема 10. соціальна політика держави
1. Взаємодія економічної політики держави і соціального розвитку 

суспільства.
2. Державне регулювання ринка праці.
3. Зайнятість населення та його державне регулювання.
4. Державне регулювання доходів населення та заробітної плати.
5. Державна політика соціального захисту населення.
6. Соціальне страхування, його основні напрями, форми і види.
7. Формування системи соціального партнерства в ринкових умовах.

Література [1; 6; 9; 15]

Фіксовані виступи:
1. Показники добробуту населення.
2. Стратегія та пріоритети соціальної політики держави.
3. Соціальне страхування у розвинених країнах світу.
4. Структура та динаміка грошових доходів населення.
5. Політика доходів і заробітної плати в Україні.

Тема 11. Грошово-кредитна та бюджетна політика держави
1. Грошова політика держави та її вплив на економіку держави.
2. Кредитна політика держави та її інструменти.
3. Державний бюджет, його сутність і вплив на економіку країни.
4. Податки як інструмент державного регулювання економіки. 
5. Державний борг та його види.

Література [1; 4; 6; 8; 9; 15]
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Фіксовані виступи:
1. Особливості податкової системи України.
2. Грошово-кредитне регулювання.
3. Державний бюджет України як інструмент державного регулюван-

ня економіки.

Тема 12. Політика зовнішньоекономічної діяльності  
та національної економічної безпеки

1. Глобалізація у світовому господарстві, її вплив на зовнішньоеконо-
мічні відносини.

2. Тенденції та основні фактори розвитку міжнародних економічних 
відносин.

3. Сутність і цілі зовнішньоекономічної політики держави.
4. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності.
5. Національні інтереси країни, їх сутність.

Література [1; 3; 6; 8; 9; 13; 15]

Фіксовані виступи:
1. Зовнішньоекономічна політика України.
2. Правове забезпечення економічної безпеки.
3. Критерії та індикатори сталого економічного розвитку.
4. Економічна політика і стратегія економічної безпеки.

конТРоль  знань  сТУДЕнТІв

Підсумковий контроль здійснюється на основі двох контрольних 
робіт протягом семестру і реферату. Для отримання підсумкової оцін-
ки студент повинен написати контрольні роботи на позитивні оцінки 
і мати добрі поточні оцінки. Якщо знання студента оцінено негатив-
но, він повинен відпрацювати незараховану тему не пізніше остан-
нього навчального тижня в семестрі. 

Перша контрольна робота включає перші шість тем за планом 
семінарських занять, кожне розкрите теоретичне питання оцінюєть-
ся в 1,2 бала, кожне правильне тестове завдання — в 0,3 бала. Таким 
чином, залежно від правильності виконаного завдання ставляться 
оцінки “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Друга конт-
рольна робота містить наступні шість тем семінарських занять. На 
останнє семінарське зайняття студент готує реферат, теми якого на-
ведені нижче. З позитивною підсумковою оцінкою студент допус-
кається до іспиту.
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ваРІанТи  ПЕРшої  конТРольної  РобоТи

варіант 1
1. Теорії державного регулювання економіки.
2. Державне регулювання економічного зростання.
3. Науково-технічна політика та її особливості в Україні.

Тестове завдання

1. Основним завданням держави є:

а) підтримувати стабільність та економічне зростання виробницт-
ва;

б) сприяти підвищенню ефективності виробництва;
в) забезпечувати високий рівень зайнятості населення;
г) всі відповіді правильні.

2. Дж. М. Кейнс вважав, що: 

а) держава повинна використовувати урядові видатки і податки 
для зниження рівня безробіття;  

б) економіка повинна розвиватися на основі централізованого 
планування;

в) ринковий механізм здатний самостійно, без урядового втру-
чання, забезпечити високий рівень зайнятості; 

г) приватна власність і вільне підприємництво забезпечують ви-
сокий рівень зайнятості.

3. На відміну від директивного індикативне планування:

а) має характер обов’язків;
б) має рекомендаційний характер;
в) використовується у країнах з нерозвиненою економікою;
г) є високоефективним.

4. Яке визначення повною мірою розкриває зміст державної  
структурної політики:

а) структурна політика — це обґрунтування і вибір пріоритетних 
напрямів розвитку суспільного виробництва або окремих його 
елементів, співвідношення між ними;

б) структурна політика — це комплекс заходів уряду щодо еле-
ментів економіки;

в) структурна політика — комплекс заходів щодо налагодження 
структури функціонування АПК.
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варіант 2
1. Сутність і необхідність державного регулювання економіки.
2. Політика економічного зростання та її типи.
3. Інвестиційна політика, її основний зміст, методи, принципи.

Тестове завдання

1. А. Сміт вважав, що роль держави в економіці повинна бути: 

а) всеохоплюючою, держава повинна взяти на себе вирішення ос-
новних проблем економіки;

б) не ширше ролі “нічного сторожа”, держава тільки створює інс-
титуційні умови для розвитку економіки;

в) помірною, держава не втручається в підприємницьку діяль-
ність, але контролює розподіл суспільного продукту;

г) активною, держава впливає на величину сукупного попиту, а 
відтак — на рівень виробництва, зайнятості та доходу.

2. На відміну від індикативного директивне планування:

а) має характер обов’язків;
б) має рекомендаційний характер;
в) використовується у країнах з нерозвиненою економікою;
г) є високоефективним.

3. До найважливіших функцій антимонопольних органів належать:

а) контроль та якість реклами;
б) регулювання цін;
в) розвиток конкуренції;
г) зниження витрат виробництва.

4. Політика прискореної амортизації має такі вигоди:

а) зменшує розміри оподаткованого прибутку;
б) збільшує втрати від морального знецінення основних фондів;
в) збільшує прибуток підприємств;
г) всі відповіді правильні.

варіант 3
1. Антимонопольна політика та особливості її проведення в Ук-

раїні.
2. Державне регулювання економічного зростання в Японії.
3. Проблеми науково-технічної політики в Україні.
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Тестове завдання

1. Необхідність державного втручання в економіку Дж. М. Кейнс 
обґрунтовував тим, що: 

а) у ринковій економіці макроекономічна рівновага неможлива за 
будь-яких умов;

б) у ринковій економіці макроекономічна рівновага може вста-
новлюватись і тривалий час зберігатись за умов неповної зай-
нятості ресурсів; 

в) ринкова економіка має численні сфери “неспроможності” рин-
ку;

г) у ринковій економіці макроекономічна рівновага ніколи не 
встановлюється на рівні повної зайнятості ресурсів.

2. Який з економічних заходів стимулювання збільшення  
виробництва споживчих товарів є найефективнішим:

а) зниження ставки податку на прибуток;
б) підвищення рівня життя населення;
в) звільнення від податку на прибуток виробничих інвестицій;
г) податкове стимулювання збільшення обсягів інвестицій.

3. Антимонопольна політика держави спрямована на:

а) подолання цінової дискримінації;
б) підвищення конкурентоздатності товарів виробників;
в) знищення монополій у державі;
г) всі відповіді правильні.

4. Які дві функції виконують програми в державному регулюванні 
економікою:

а) визначають напрям розвитку всіх елементів ринкової економі-
ки;

б) концентрують ресурси на стратегічних напрямах соціально-
економічного розвитку;

в) визначають завдання розвитку державного сектора;
г) слугують орієнтирами для підприємств приватного сектора;
д) забезпечують збалансовані зрушення у структурі економіки.

варіант 4
1. Державне регулювання науково-технічного розвитку.
2. Промислова політика України.
3. Політика прискореної амортизації.
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Тестове завдання

1. За характером впливу на господарську діяльність її суб’єктів 
методи державного регулювання поділяються на:

а) адміністративні, економічні, захисні, допоміжні;
б) адміністративні, економічні, фінансові, соціальні;
в) фінансові, економічні, грошові, податкові;
г) соціальні, економічні, захисні, грошово-кредитні.

2. Метою державного програмування є:

а) створення комплексної програми дій щодо майбутнього;
б) досягнення прийнятного для держави варіанта розвитку еконо-

міки;
в) досягнення стабільного економічного зростання;
г) подолання безробіття.

3. Державна науково-технічна політика – це:

а) сукупність суспільно-економічних відносин між державою та 
іншими суб’єктами науково-технічної діяльності;

б) сукупність організаційно-економічних відносин між державою 
та іншими суб’єктами науково-технічної діяльності;

а) сукупність суспільно-економічних відносин між державою та 
суб’єктами науково-технічної діяльності.

4. До факторів розподілу економічного зростання належать:

а) рівень сукупних доходів і витрат у суспільстві;
б) раціональне розміщення факторів виробництва, розміщення 

доходів у суспільстві, зміна економічної структури країни;
в) природні, трудові ресурси, обсяг і якість основного капіталу;
г) технології, що використовуються, практичне застосування нау-

кових розробок, розподіл природних ресурсів.

ваРІанТи  ДРУГої  конТРольної  РобоТи

варіант 1
1. Основні тенденції зовнішньоекономічної діяльності.
2. Державне регулювання природокористування.
3. Соціальне страхування у розвинених країнах.
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варіант 2
1. Державна політика соціального захисту населення.
2. Аграрна політика. Власність на землю та її наслідки.
3. Політика національної безпеки в Україні.

варіант 3
1. Державне регулювання доходів населення в Україні.
2. Зовнішньоекономічна політика України.
3. Податки як інструмент державного регулювання економіки.

варіант 4
1. Загрози національним інтересам країни.
2. Управління процесами приватизації в Україні.
3. Грошово-кредитна політика, її методи, функції, принципи.

ТЕМи  РЕФЕРаТІв

1. Економічне зростання та економічний розвиток.
2. Державне регулювання аграрного сектора економіки.
3. Грошово-кредитні інструменти державного регулювання.
4. Державне регулювання природокористування.
5. Економічні та політичні цикли.
6. Лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків та її наслідки.
7. Концепція переходу до ринкової економіки. Ринковий і плановий 

механізми регулювання економіки.
8. Державне регулювання ринку праці.
9. Державне регулювання податків.

10. Моделі економічного зростання.
11. Державне регулювання зайнятості в Україні.
12. Державне регулювання розвитку регіонів.
13. Стратегія соціальної політики. Добробут населення та його по-

казники.
14. Глобалізація у світовому господарстві, її вплив на зовнішньоеко-

номічну політику держави.
15. Науково-технічна політика України.
16. Державне регулювання доходів і заробітної плати.
17. Зовнішньоекономічна політика.
18. Інвестиційна політика держави.
19. Соціальний захист населення в розвинених країнах.
20. Критерії та індикатори сталого економічного розвитку.
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21. Оцінювання економічної ефективності науково-технічних та інвес-
тиційних проектів.

22. Соціальне страхування в Україні.
23. Валютне регулювання.
24. Промислова політика держави.
25. Інноваційний шлях виходу з кризи. Програма “Україна-2010”.
26. Роздержавлення і приватизація, їх наслідки.
27. Соціальне партнерство.
28. Кейнсіанський підхід до виходу з кризи і досвід його використан-

ня.
29. Державна кредитна політика.
30. Антимонопольна політика держави.
31. Грошово-кредитна політика.
32. Економічна безпека держави.
33. Рівень життя в Україні і потреби населення.
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