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Пояснювальна  заПиска

На сучасному етапі в навчальному процесі вищої школи багато 
уваги приділяється самостійному опануванню знань. Так, у МАУП 
для вивчення дисципліни “Прогнозування та програмування макро-
економіки” у навчальних планах для самостійної роботи студентів 
відводиться значна кількість академічних годин. Для допомоги сту-
дентам у виконанні цієї частини навчального плану й призначені за-
вдання та методичні рекомендації щодо їх виконання.

Прогнозування та програмування макроекономіки — це розділ 
науки про державне управління економічною діяльністю.

Прогнозування широко використовувалося в минулому, та ще 
більшою мірою використовується на сучасному етапі розвитку еко-
номіки в багатьох країнах світу.

Економічне прогнозування — це спосіб наукового передбачення 
основних напрямів розвитку економіки або окремих її видів. До най-
важливіших функцій прогнозування належать з’ясування основних 
шляхів і перспектив еволюції економічної системи, можливих струк-
турних змін у ній, пріоритетних напрямів соціально-економічного 
прогресу.

Макроекономічне планування (програмування) як механізм 
державного регулювання — це цілеспрямована діяльність щодо за-
безпечення динамічного розвитку суспільства, визначення основних 
параметрів економіки і досягнення їх з найменшими витратами сус-
пільної праці. Макроекономічне планування передбачає розробку і 
обґрунтування планових показників, які характеризують розвиток 
економіки, визначають відносини підприємницьких структур з дер-
жавою, що використовує важелі економічного впливу (податки, лімі-
ти, квоти, державні замовлення та ін.).

З огляду на викладене студенти повинні знати:
• законодавчі та нормативно-правові документи, які регулюють 

проблеми прогнозування та програмування макроекономіки;
• методичне забезпечення і принципи державного прогнозування 

та розробки програм;
• систему макроекономічних показників, які використовують при 

розробці прогнозів та програм;
• загальнодержавні механізми прогнозування та програмування 

економічного і соціального розвитку України на середньо- та 
короткотривалі періоди;
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• механізм прогнозування та програмування окремих видів еко-
номічної діяльності (галузей економіки);

• механізми розвитку та реалізації прогнозних і програмних до-
кументів економічного та соціального розвитку окремих ад-
міністративно-територіальних одиниць та ринків.

Здобуті при вивченні курсу “Прогнозування та програмуван-
ня макроекономіки” сприятиме опануванню всього циклу знань з 
розробки прогнозів і програм економічного та соціального розвитку.

Слід зауважити, що за останні 15 років у функціонуванні еконо-
міки України відбулися значні зміни, які висувають нові вимоги до 
методів і засобів впливу держави на її розвиток. Як засвідчив аналіз, 
стара система прогнозування та планування не відповідає сучасним 
ринковим умовам і потребує значних змін. Сподівання, що ринок від-
регулює все сам, не виправдалися, а відмова від планування заподія-
ла вітчизняній економіці значних збитків.

Системі прогнозування та макроекономічного планування (про-
грамування) як фактору державного регулювання функціонування 
економіки та механізму здійснення економічної політики належну 
увагу в Україні почали приділяти останніми роками. Про це, зок-
рема, свідчить виступ Президента України “Три рівні стратегічного 
прогнозування” на засіданні Державної комісії з питань стратегії еко-
номічного соціального розвитку, де наголошувалося на необхідності 
державного прогнозування та планування, адаптованого до умов 
ринкової економіки.

З урахуванням змін, що відбулися в управлінні економікою, було 
прийнято Закон України “Про державне прогнозування та розроб-
лення програм економічного і соціального розвитку України”, який 
набрав чинності у 2000 р.

Мета вивчення дисципліни “Прогнозування та програмування 
макроекономіки” — сформувати сучасний економічний світогляд та 
навчитися використовувати здобуті знання при розробці прогнозів і 
програм економічного та соціального розвитку. 

З метою самостійного опанування окремих тем дисципліни про-
понуються такі дії:

1. Розробити план теми. Кількість питань плану не обмежено, але 
вони повинні охопити всю тему.

2. Відповідно до плану підготувати реферат (міні-конспект), де 
викласти у вигляді тез основні думки. Особливу увагу слід приділити 
питанням, не висвітленим під час лекцій. Зауважимо, що в літературі 
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з теми доволі часто одне й те саме положення викладається по-різ-
ному. Необхідно спробувати знайти суперечності у формулюваннях 
положень, тобто здійснити міні-дослідження. За такої системи само-
стійної підготовки набувається досвід дослідника і створюється база 
для написання контрольної, курсової чи дипломної роботи або магіс-
терської чи кандидатської дисертації.

3. Сформулювати власні питання для самоконтролю і спробува-
ти відповісти на них, не використовуючи опрацьовані літературні 
джерела.

4. Сформулювати тематику з досліджуваної теми.

завдання  для  саМостійної  роботи  студЕнтів

тема 1. Прогнозування та макроекономічне програмування  
в ринковій економіці

Методичні рекомендації. При самостійному вивченні цієї теми 
слід звернути увагу на те, що вона охоплює такі проблеми: місце і 
роль прогнозування та програмування в економіці держави і держав-
ну систему макроекономічного регулювання економічної діяльності. 
Необхідно зафіксувати такі основні поняття, як прогнозування (пе-
редбачення) можливого стану економіки, а також систему показни-
ків, що характеризують цей стан; макроекономічне планування, про-
гнозування різних видів економічної діяльності, а також програма 
економічного та соціального розвитку.

Окрему увагу слід звернути на те, що в умовах ринкової економіки 
не все регулює ринок, а обов’язковою умовою ефективного розвитку 
економічної діяльності є державне регулювання як дієвий інструмент 
реалізації економічної політики.

Скласти план теми та конспект з посиланням на використані літе-
ратурні джерела.

Питання для самоконтролю
1. Відмінності понять “управління” і “регулювання”.
2. Сутність економічного прогнозування.
3. Сутність програм економічного і соціального розвитку.
4. Чому макроекономічне програмування (планування) називають 

механізмом державного регулювання економічної діяльності?
5. Які документи становлять правову базу державного прогнозування 

та розробки програм економічного і соціального розвитку України?
6. Якими факторами визначається стійкість економіки?
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7. Основна відмінність прогнозу та плану.
8. Чому як складова системи планування прогнозування існує само

стійно?
9. Сутність нормативного прогнозу.

10. Що необхідно розуміти під єдністю методології, організації і 
розробки прогнозів, що забезпечує їх узгодженість, наступність 
та безперервність?

11. Що об’єднує в єдине ціле систему економічних і соціальних прог
нозів?

12. Види прогнозів, які є складовими підсистеми прогнозів соціального 
розвитку та підвищення рівня життя народу.

13. Хто бере участь у державному прогнозуванні та розробці програм 
економічного і соціального розвитку України?

14. Повноваження державних органів управління в розробці прогнозів 
та програм.

теми рефератів
1. Мета і економічна сутність прогнозування та програмування еко-

номічної діяльності.
2. Державна система регулювання економіки.

Література [1–4; 16]

тема 2. національне рахівництво в системі прогнозування та 
програмування макроекономіки 

Методичні рекомендації. При самостійному вивченні цієї теми 
необхідно насамперед звернути увагу на поняття та терміни, що ви-
користовуються в цій системі. Система національного рахівництва 
(СНР) — це комплекс таблиць у формі бухгалтерських рахунків. 
Вивчаючи СНР, необхідно з’ясувати, що таке економічна територія, 
резиденти та нерезиденти.

У СНР економічна діяльність поділяється на інституціональні 
сектори. Треба запам’ятати назви, кількість та сутність кожного сек-
тора, з’ясувати, що таке національні рахунки.

питання для самоконтролю
1. Поняття “система національних рахунків”.
2. Поняття “економічна територія”.
3. Поняття “резиденти країни”.
4. Інституціональні сектори економіки та їх визначення.
5. Національні рахунки.
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6. Характеристика рахунків товарів і послуг, виробництва і їх ос
новних показників.

7. Що таке проміжне споживання та як визначити його обсяги? 
8. Визначення валової доданої вартості. Які її обсяги в СНР?
9. Характеристика рахунка утворення доходів та основні його по

казники.
10. Економічна сутність рахунка розподілу первинного доходу та його 

показники.
11. Рахунок вторинного розподілу доходів і його показники.
12. Рахунки використання наявного доходу і капіталу та їх показники.
13. Рахунок сектору “решти світу” та його показники. 

теми рефератів
1. Понятійно-термінологічний апарат у СНР: власне система націо-

нального рахівництва, економічна територія, резиденти країни, її 
національні рахунки, інституціональні сектори економіки та ін.

2. Сутність інституціональних секторів економіки.
3. Характеристика національних рахунків СНР та їх показники.
4. Заповнити табл. 3.1–3.7 (відповідних рахунків) із книги М. Т. Па-

шути “Прогнозування та програмування економічного і соціаль-
ного розвитку”, використавши “Статистичний щорічник України 
за 2004 або 2003 рік”.

Література [1; 3; 9; 26]

тема 3. Методологія прогнозування та макроекономічного 
програмування

Методичні рекомендації. При самопідготовці з цієї теми не-
обхідно звернути увагу на концепцію економічного прогнозуван-
ня та програмування економічної діяльності, де відображаються 
стратегічні цілі та пріоритети економічної політики держави, а та-
кож найважливіші напрями її реалізації. Необхідно пам’ятати, що 
знання методології означає знання сукупності методів та прийомів 
дослідження.

Треба зважати й на те, що дієвість прогнозування та програмуван-
ня неможлива без урахування дієвості економічних законів. В еконо-
мічній літературі їх наводиться кілька десятків. Необхідно засвоїти 
щонайменше 20 таких законів.

Важливими складовими методології є принципи державного про-
гнозування та розробки програм.
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питання для самоконтролю
1. Методологія прогнозування та програмування як складова еконо

мічної науки.
2. Складові методології прогнозування та програмування.
3. Економічні закони та їх використання у прогнозуванні та програ

муванні макроекономіки.
4. Економічний закон планомірної організації і пропорційного розвит

ку економічної діяльності.
5. Економічний закон вартості.
6. Сутність економічного закону попиту та пропозиції.
7. Основні принципи державного прогнозування та розробки програм 

економічного і соціального розвитку.
8. Що означає принцип єдиності політики та економіки?
9. Що означає принцип альтернативності?

теми рефератів
1. Економічні закони і їх роль в розвитку теорії прогнозування та 

програмування економічної діяльності.
2. Принципи державного прогнозування та розробки програм.

Література [1; 3; 9]

тема 4. Методи прогнозування макроекономічних процесів
Методичні рекомендації. Слід звернути увагу на те, що у прак-

тиці економічного прогнозування використовуються інтуїтивні та 
формалізовані методи. В економічній практиці широко використо-
вується балансовий метод і, зокрема, баланси економіки. Значний 
практичний інтерес становить нормативний метод планування. Еко-
номічні нормативи на сучасному етапі використовують при обґрун-
туванні державного бюджету та бюджетів інших рівнів.

питання для самоконтролю
1. Основні недоліки прогнозування у традиційній економічній науці.
2. Основні доводи “проти” державної розробки програм (плануван

ня).
3. Інтуїтивні та формалізовані методи прогнозування.
4. Баланси економіки в системі прогнозування та програмування. 

Міжгалузевий баланс.
5. Нормативний метод прогнозування.
6. Економічні норми та нормативи.
7. В якому плановому документі використовуються балансовий і 

нормативний методи планування? Відповідь обґрунтувати.
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теми рефератів
1. Інтуїтивні та формалізовані методи прогнозування.
2. Балансовий метод планування, його специфіка та особливості. 

цього. Баланси економіки в системі планування.
3. Нормативний метод планування. Сутність та практика застосу-

вання економічних норм та нормативів.
Література [1–6; 20]

Тема 5. Методи макроекономічного планування 
та програмування

Методичні рекомендації. У попередній темі розкрито методоло-
гію прогнозування та програмування макроекономіки. Проте ця проб-
лема охоплена не повністю. Тому окремою темою є методи розробки 
прогнозів, планів та державних програм. Проте й ця тема не повною 
мірою охоплює методи прогнозування, позаяк економічна наука має 
в арсеналі понад 150 методів. У минулі роки широко використову-
вався програмно-цільовий метод планування. Усе це засвідчує, що 
економіка України має потужний потенціал обґрунтування прогнозів 
і програм економічного та соціального розвитку держави, видів еко-
номічної діяльності, регіонів.

питання для самоконтролю
1. Основні недоліки програмування у традиційній економічній науці.
2. Відмінності програми (плану) і прогнозу.
3. Основні доводи “за” державну розробку програм (планів).
4. Основні доводи “проти” державної розробки програм (планування).
5. Основні фактори, що обґрунтовують можливість державної 

розробки програм (планів).
6. Відмінності підходів до планування (розробки програм).
7. Чому часто постає потреба коригування планів (програм)?
8. Специфіка та особливості балансового методу планування.
9. Баланси економіки в системі прогнозування та програмування. 

Міжгалузевий баланс.
10. Нормативний метод прогнозування.
11. Програмноцільовий метод планування.
12. Економічні норми та нормативи.
13. В якому плановому документі використовуються балансовий та 

нормативний методи планування. Відповідь обґрунтувати.
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теми рефератів
1. Балансовий метод планування, його специфіка та особливості. 

Баланси економіки в системі планування.
2. Нормативний метод планування. Сутність та практика застосу-

вання економічних норм та нормативів.
Література [1–6; 20]

тема 6. склад та структура прогнозних і програмних 
документів економічного й соціального розвитку 
україни та її регіонів

Методичні рекомендації. Насамперед слід звернути увагу на те, 
що склад та структура прогнозних і програмних документів визна-
чаються Законом України “Про державне прогнозування та розроб-
лення програм економічного і соціального розвитку України”. Разом 
з тим, зауважимо, що програмування визнано світовою економічною 
спільнотою. Програми поділяються на середньо- та довгострокові, 
національні державні (міждержавні) галузеві (міжгалузеві), регіо-
нальні, цільові комплексні, а також надзвичайні. При самостійній 
підготовці з цієї теми необхідно засвоїти такі елементи, як характе-
ристика конкретної програми та її склад (структура).

Студенти як майбутні розробники програм повинні засвоїти по-
рядок підготовки зазначених документів, а також чітко визначити 
структуру згідно із Законом України “Про державне прогнозування 
та розроблення програм економічного і соціального розвитку Украї-
ни”. Розробка програм передбачає оцінювання стану економіки, зов-
нішніх та внутрішніх ринків, рівень безробіття, дієвість державного 
регулювання, виконання бюджету ти інших важливих макроеконо-
мічних показників.

Складовими програм є баланси продукції, ресурсів, як трудових, 
матеріальних, так і фінансових, можливих обсягів експорту та імпор-
ту, а також інші необхідні показники.

Державні програми економічного і соціального розвитку Украї-
ни після розгляду урядом України подаються на затвердження до 
Верховної Ради України, а також публікуються в газетах “Урядовий 
кур’єр” та “Голос України”.

Особливе місце в системі програмування посідають державні 
цільові програми. В усіх без винятку програмах розробляється та 
обґрунтовується розділ фінансування. До важливих планових доку-
ментів належать державний та місцеві бюджети.
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питання для самоконтролю
1. Державна програма економічного і соціального розвитку України 

та її складові.
2. Короткострокова державна програма економічного і соціального 

розвитку України та її зміст.
3. Етапи розробки програм економічного і соціального розвитку 

держави.
4. Склад державних цільових програм, їх особливості та призначення.
5. Короткострокова державна програма економічного і соціального 

розвитку Автономної Республіки Крим, області, міста, району та 
її зміст.

6. Повноваження органів державної влади у сфері розробки та реалі
зації державних цільових програм.

7. Як формуються програми розвитку видів економічної діяльності, 
їх складові та основні показники розвитку галузі?

8. Як плануються фінанси та розроблюються Державний і місцеві 
бюджети.

теми рефератів
1. Порядок розробки Державної програми економічного і соціаль-

ного розвитку держави та її структура.
2. Роль та місце в економіці України державних цільових програм. 

Порядок розробки галузевих, регіональних та цільових комплек-
сних програм.

3. Порядок планування фінансів та розробки державного і місцевих 
бюджетів.

Література [1–3; 6; 7; 15]

тема 7. організація прогнозування та розробки програм
Методичні рекомендації. Для забезпечення якісної організації 

прогнозування та програмування економічної діяльності необхід-
но насамперед здійснити передпланові дослідження, які охоплюють 
ґрунтовний аналіз економічного стану в державі. При цьому особли-
ва увага звертається на такі важливі проблеми, як ціноутворення, ви-
користання матеріальних ресурсів і особливо енергетичним, соціаль-
ним проблемам (зокрема, такому показнику, як заробітна плата). 
Аналізуються фінансово-бюджетна та грошово-кредитна політика, 
внутрішній та зовнішній ринки. При самопідготовці необхідно оці-
нити взаємодію державних органів при розробці прогнозів та держав-
них програм.
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питання для самоконтролю
1. Основні джерела прогнозної та планової інформації.
2. Які основні завдання розв’язуються у процесі ретроспективного 

аналізу?
3. Основні вимоги до інформаційної бази прогнозування.
4. Аналіз і оцінка сучасного соціальноекономічного розвитку України 

(період аналізу студент вибирає самостійно).
5. Аналіз розвитку промисловості (період аналізу студент вибирає 

самостійно).
6. Аналіз функціонування та дієвості паливноенергетичного комп

лексу і його впливу на розвиток окремих видів економічної діяль
ності.

7. Аналіз діяльності агропромислового комплексу та його вплив на 
економічний і соціальний стан економіки країни.

8. Стан соціальної сфери.
9. Аналіз діяльності транспорту, зв’язку та будівельного комплексу.

Література [1– 3; 7; 13]

тема 8. Передпланове дослідження та обґрунтування 

Методичні рекомендації. На сучасному етапі розвитку еконо-
міки необхідно оцінювати стан довкілля, особливо водних об’єктів. 
Важливим аспектом є оцінювання використання інших ресурсів дер-
жави та реалізації загальнодержавної програми формування націо-
нальної екологічної мережі.

При самопідготовці необхідно оцінити взаємодію державних ор-
ганів при розробці прогнозів та державних програм.

питання для самоконтролю
1. Аналіз діяльності агропромислового комплексу та його вплив на 

економічний і соціальний стан економіки країни.
2. Стан соціальної сфери.
3. Аналіз діяльності транспорту, зв’язку та будівельного комплексу.
4. Стан фінансовобюджетної та грошовокредитної сфер і їх вплив 

на економічну діяльність держави.
5. Внутрішній ринок товарів народного споживання (за номенклату

рою на розсуд студента).
6. Аналіз розвитку гуманітарної сфери, охорони здоров’я та со

ціального забезпечення народу України. Сучасний екологічний 
стан в Україні.
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7. Повноваження та взаємодія центральних державних і виконавчих 
органів у питаннях розробки прогнозів, державних програм та еко
номічної політики.

Література [1–3; 7; 13]

тема 9. Характеристика макроекономічних показників, 
прогнозування та планування (програми) 
економічного і соціального розвитку

Методичні рекомендації. Для прогнозування, програмування 
або аналізу економічних явищ потрібна відповідна система показни-
ків. Економічна наука виробила такі системи. Системи показників, 
які відображають як завдання, так і звіти, є важливим інструментом, 
цільовими орієнтирами економічної діяльності з оцінюванням її кіль-
кісних та якісних характеристик.

Студент повинен знати, що економічні показники мають забез-
печувати цілеспрямованість, комплексність адекватність, диферен-
ціацію, адресність, порівнянність, зведеність. У систему показників 
включено стабільні економічні нормативи (податки, відрахування в 
бюджетні фонди, централізовані інвестиції, квоти, ціни і тарифи на 
природні ресурси). Показники поділяються також на групи: кількіс-
ні, якісні, абсолютні, відносні, основні, розрахункові. За цими показ-
никами сформовано систему макроекономічних показників, видів 
економічної діяльності, економічного і соціального розвитку регіону 
та макроекономічного планування. Крім того, діють системи показ-
ників аналізу та розвитку видів економічної діяльності, економічної і 
соціальної діяльності регіонів.

питання для самоконтролю
1. Системи показників, їх економічна сутність та умови формування.
2. Кількісні, вартісні, натуральні та умовнонатуральні показники 

розрахунку обсягів виробництва.
3. Макроекономічні показники економічного і соціального розвитку 

економічної діяльності держави.
4. Показники розвитку окремих видів економічної діяльності.
5. Показники економічного і соціального розвитку регіонів.
6. Роль регіонального аспекту прогнозування.

теми рефератів
1. Загальна характеристика системи економічних показників.
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2. Показники, за допомогою яких прогнозують та планують види 
економічної діяльності (галузі економіки).

3. Показники економічного і соціального розвитку регіонів.
Література [1; 3; 4]

тема 10. розробка програмних документів щодо розвитку 
окремих галузей економіки

Методичні рекомендації. У кожній державі особливе значення 
має такий вид економічної діяльності, як промисловість. Образно ка-
жучи, працівники промисловості годують народ (харчова), одягають 
та взувають (легка), забезпечуючи всім необхідним. Промисловість і, 
зокрема, такий її вид, як машинобудування, виробляє та забезпечує 
всі види економічної діяльності держави знаряддями праці, товара-
ми народного споживання довгострокового користування. Маши-
нобудування забезпечує армію, військово-морський флот та силові 
структури необхідними видами озброєння: танками, гарматами, 
стрілецькою зброєю, літаками, космічними апаратами, кораблями 
та ін. Промисловість поділяється на видобувну та обробну. Питома 
вага видобувної промисловості не перевищує 20 % загальних обсягів 
промислового виробництва. Прискорене запровадження інновацій в 
усі види економічної діяльності так само пов’язано з промисловою 
продукцією. Промисловість відіграє визначальну роль у забезпеченні 
життєдіяльності народу, економічної незалежності, обороноздатності, 
соціальних потреб. Таким чином, планові показники повинні відобра-
жати суспільні потреби у продукції промисловості та відповідні рівні 
ефективності виробництва. У програмах (планах) обґрунтовується 
потреба в ресурсах: матеріальних, трудових, фінансових; визначаєть-
ся місткість внутрішнього та зовнішнього ринків, а також матеріало-, 
енерго- та трудомісткість промислової продукції. При цьому врахо-
вується специфіка кожного виду економічної діяльності.

Особливе місце в економіці держави відводиться сільськогоспо-
дарському виробництву як основному постачальнику сировини для 
харчової та легкої галузей промисловості. При розробці програми їх 
розвитку необхідно звернути особливу увагу на інтенсифікацію аграр-
ної сфери. У програмах важливе місце посідають будівництво, житлове 
та комунальне господарство. Економіка не може функціонувати без та-
ких видів економічної діяльності, як транспорт та зв’язок, які образно 
називають артеріями виробництва та життєдіяльності народу.
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Особливу увагу слід звернути на те, що при плануванні та аналізі 
кожного виду економічної діяльності використовуються крім загаль-
ноприйнятих специфічна система показників.

питання для самоконтролю
1. Програмування (планування) та основні показники розвитку про

мисловості України.
2. Система планування електроенергетики.
3. Приклад програми розвитку металургійної промисловості.
4. Сутність основних показників хімічної та нафтохімічної про

мисловості у процесі їх програмування.
5. Специфіка планування основних показників розвитку машинобу

дування.
6. Програмування (планування) сільськогосподарського виробництва.
7. Основні напрями інтенсифікації аграрної сфери.
8. Розробка програм інвестиційної діяльності.
9. Загальнодержавна програма реформування та розвитку житло

вокомунального господарства.
10. Показники обсягу виробництва та особливості розробки програм 

транспортного комплексу України.
11. Показники обсягу виробництва та особливості розробки плану 

діяльності зв’язку.
12. Планування галузей сфери обігу.

теми рефератів
1. Планування (розробка програм) розвитку промисловості та окре-

мих її видів.
2. Планування сільськогосподарського виробництва та основних 

напрямів інтенсифікації аграрної сфери.
3. Програмування будівництва, житлового та комунального госпо-

дарства.
4. Планування (програмування) транспорту, зв’язку та інших видів 

економічної діяльності.
Література [1; 3; 8; 9]

тема 11. Планування економічно активного населення, 
соціальної та гуманітарної сфери

Методичні рекомендації. При самопідготовці з цієї теми, слід 
звернути увагу на те, що розглядувана проблема є однією з основних 
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у системі соціальної політики. Студент повинен засвоїти понятійно-
термінологічний апарат, окрему увагу приділити проблемам зайня-
тості з урахуванням того, що в Україні значний відсоток незайнятих, 
а також багато працездатних (4–7 млн осіб), які в пошуках роботи 
виїхали за кордон. Тому планування та розробку програм з цієї сфе-
ри слід виконувати особливо ретельно. Окрему увагу слід приділити 
програмі зайнятості. Наступна проблема — обсяги заробітної плати. 
Ще одна зі значних соціальних проблем — проблема охорони здоров’я 
(розробка і реалізація програм боротьби зі СНІДом, туберкульозом, 
серцево-судинними захворюваннями, боротьба з дитячою смертніс-
тю та ін.).

Важливою складовою життя людини є гуманітарна сфера. При її 
плануванні треба звертати увагу на всі рівні освіти, культуру, випуск 
друкованої продукції, науку та наукове обслуговування. Кожна з цих 
сфер має специфічні показники, які використовуються для оціню-
вання їх функціонування та розробки програм.

питання для самоконтролю
1. Поняття економічно активного, зайнятого самодіяльного, праце

здатного населення і праці.
2. Баланс робочої сили на ринку праці.
3. Види зайнятості населення: планування та регулювання.
4. Основні показники рівня життя населення.
5. Баланс грошових прибутків і витрат населення.
6. Середня заробітна плата та її вплив на рівень життя населення.
7. Сучасна система пенсійного забезпечення.
8. Планування охорони здоров’я.
9. Планування основних показників гуманітарної сфери України.

10. Планування науковотехнічної та інноваційної діяльності.

теми рефератів
1. Економічно активне населення. Баланс робочої сили на ринку 

праці.
2. Планування та розробка програм регулювання зайнятості насе-

лення.
3. Планування соціальної сфери.
4. Планування (програмування) гуманітарної сфери.
5. Система пенсійного забезпечення.

Література [1; 3; 4, т. 3; 7; 9–12; 25; 29]
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тема 12. розробка програмування зовнішньоекономічної 
діяльності

Методичні рекомендації. До важливих проблем належить зов-
нішньоекономічна діяльність, позаяк вона сприяє міжнародному 
поділу праці, а також надходженню валютних надходжень у країну за 
рахунок експорту різних видів продукції. Студенти повинні засвої-
ти, що зовнішньоекономічна діяльність характеризується платіжним 
та торговельним балансами. Важливе місце в зовнішньоекономічній 
діяльності посідають оподаткування, митне регулювання, страхуван-
ня, ліцензування та інші важелі державного регулювання. Необхід-
но окремо розглянути специфіку планування зовнішньоекономічної 
діяльності в сучасних умовах. Це доволі складний вид економічної 
діяльності, позаяк пов’язаний зі значною кількістю зарубіжних країн. 
Студент повинен вивчити положення Закону України “Про зовніш-
ньоекономічну діяльність”, враховуючи, що в нього часто вносяться 
значні зміни і це потребує постійного відслідковування цих змін.

ґрунтовне вивчення цього Закону потрібне тим, хто здійснює або 
планує здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Ефективна 
діяльність у цьому напрямі базується на глибоких знаннях зазначе-
ного закону.

питання для самоконтролю
1. Види та принципи зовнішньоекономічної діяльності.
2. Динаміка, товарна та географічна структура експорту та ім

порту.
3. Зовнішньоторговельні баланси. Дефіцит платіжного балансу. Зов

нішній борг.
4. Важливі важелі державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності.
5. Заборона окремих видів експорту та імпорту, валютне регулю

вання, політика вільної торгівлі, протекціонізм як важливі факто
ри державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

6. Особливості планування зовнішньоекономічної діяльності.
7. Повноваження державних органів управління в системі регулюван

ня зовнішньоекономічної діяльності.

теми рефератів
1. Види та принципи зовнішньоекономічної діяльності.
2. Динаміка, товарна та географічна структура експорту й імпорту.
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3. Оподаткування, митне регулювання, страхування та ліцензуван-
ня — важливі фактори державного регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

Література [1; 7; 14]

додаткові теми

тема 13. бібліографія
Методичні рекомендації. Перед початком роботи над бібліогра-

фією необхідно скласти повний перелік необхідних літературних 
джерел для опанування курсування загалом. Перший варіант пере-
ліку доцільно скласти з переліків до кожної теми курсу, наведений 
наприкінці методичних рекомендацій.

Можна доповнити цей список, або замінити окремі джерела. Ба-
жано цей перелік згрупувати в розрізі тем курсу навчальної програ-
ми, зокрема, так: підручники та навчальні посібники, енциклопедії, 
енциклопедичні та тематичні словники, законодавчі та нормативно-
правові акти, монографії, журнальні та газетні статті. Це стане базою 
для дипломної (магістерської) роботи або кандидатської дисертації.

питання для самоконтролю
1. Необхідний обсяг літературних джерел при самостійному вивчен

ні курсу “Прогнозування та програмування макроекономіки”.
2. На скільки і які групи можна поділити список використаної літе

ратури?
3. Яке джерело (джерела) якнайповніше відповідає курсу, його (їх) 

характеристика.
Література [1; 4; 7; 14; 23]

тема 14. Понятійно-термінологічний апарат
Методичні рекомендації. Доцільно скласти повний перелік тер-

мінів та понять, які стосуються навчальної дисципліни “Прогнозу-
вання та програмування макроекономіки”. Окремі дослідники цей 
розділ називають глосарієм (тлумачний словник маловживаних 
слів). Слід навести формулювання кожного поняття чи терміна. За 
наявності кількох тлумачень одного й того самого терміна необхідно 
порівняти їх і зазначити якнайточніше.

питання для самоконтролю
1. Скільки термінів та понять Ви використали при складанні по

нятійнотермінологічного апарату?
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2. Скільки Ви використали джерел для виконання цього завдання?
3. Скільки у Вашому словнику термінів та понять іноземного похо

дження?
Література [1; 3; 4; 7; 14; 23]
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