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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Протягом двадцятого століття у процесі розвитку економіки ви-
никли такі форми її регулювання, як прогнозування та макроеконо-
мічне планування. Як відомо, планування є породженням соціаліс-
тичної системи, яке як авторитарне та централізоване отримало 
розвиток у колишньому СРСР, а потім і в інших соціалістичних краї-
нах. З часом воно поширилося в розвинених державах з ринковою 
економікою, у тому числі в США, Японія, Франція, Німеччина та ін. 
Особливо це стало помітним у післявоєнний період. На це вплинули 
такі фактори: необхідність відбудови економіки, зруйнованої Другою 
світовою війною, визнання нової ролі держави і необхідності її втру-
чання в регулювання економічного зростання і, зокрема, в змагання з 
колишнім соціалістичним табором.

Таким чином, незважаючи на те, що планування є продуктом со-
ціалістичної системи, воно дістало широкого поширення у світі як 
форма державного регулювання економіки.

Макроекономічне планування як механізм державного регулюван-
ня — це цілеспрямована діяльність щодо забезпечення динамічного 
розвитку суспільства, визначення основних параметрів економіки в 
майбутньому періоді й досягнення їх з найменшими витратами сус-
пільної праці. Макроекономічне планування передбачає розробку і 
обґрунтування планових показників, які характеризують розвиток 
економіки, визначають взаємовідносини підприємницьких структур 
з державою, використовуючи важелі економічного впливу (податки, 
ліміти, квоти, державні замовлення тощо).

Як відомо, у світовій практиці макроекономічному плануванню 
передує економічне прогнозування. Економічне прогнозування ши-
роко застосовувалось у минулому, на сучасному етапі розвитку еко-
номіки в більшості країн світу воно набуло ще більшого значення.

Економічне пpогнозування — це спосіб наукового пеpедбачен-
ня основних напpямів pозвитку економічної системи або її окpемих 
елементів. Найважливішими функціями прогнозування є з’ясування 
основних шляхів і пеpспектив еволюції економічної системи, можли-
вих стpуктуpних змін у ній, пpіоpитетних напpямів соціально-еконо-
мічного пpогpесу.

Сподіваючись на ринкове саморегулювання (від якого, до речі, всі 
країни відмовилися, на користь державного регулювання), в Україні 
поступово перестали застосовувати важелі планового впливу на еко-
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номіку. У той же час спроби перейти до індикативного планування 
не мали успіху. У наступні роки увага до плану знижувалась, а після 
введення наприкінці 199� р. порядку, коли план розробляється після і 
на основі затвердженого бюджету, держава фактично втратила важелі 
управління економікою. 

План чи програма (як на нашу думку, ідентичні поняття) — це кате-
горія, яка дозволяє людині, колективу, державі цілеспрямовано діяти 
в умовах, які постійно змінюються.

При здійсненні економічної політики держава використовує план 
дій і послідовність тих чи інших заходів, тобто певні інструменти. Од-
ним з таким інструментів є план або програма економічного і соціаль-
ного розвитку держави. Світовий досвід показує, що жодна держава 
не виходила з кризи, не маючи сильної влади і не застосовуючи еле-
ментів жорсткого державного регулювання, тобто планування.

З урахуванням цих змін було підготовлено та прийнято Закон 
України “Про державне прогнозування та розроблення програм еко-
номічного і соціального розвитку України”, який набрав чинності у 
2000 р.

Зміни, що відбуваються в економіці держави, та наявність назва-
ного Закону викликали необхідність розробки нової програми вив-
чення дисципліни та підготовки навчального посібника згідно із дію-
чим Законом.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
 дисципліни 

“ПРОГНОЗУВАННЯ  ТА  ПРОГРАМУВАННЯ 
МАКРОЕКОНОМІКИ”
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дисципліни 

“ПРОГНОЗУВАННЯ  ТА  ПРОГРАМУВАННЯ 
МАКРОЕКОНОМІКИ”

змістовий модуль І. Методологічні основи прогнозування 
та програмування

Тема 1. Прогнозування та програмування як форми 
державного регулювання економіки 

Економічна сутність, функції та призначення прогнозування та 
макроекономічного програмування соціально-економічного розвитку 
України та її регіонів. Предмет і метод економічного прогнозування.  
Макроекономічне планування як механізм державного регулюван-
ня економіки. Економічне програмування. Державне прогнозування. 
Система прогнозних і програмних документів економічного і соціаль-
ного розвитку. Правові засади державного прогнозування і розробки 
програм (планів) економічного і соціального розвитку України. Про-
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гнозування і програмування макроекономіки як інструмент її держав-
ного регулювання. Державна система макроекономічного регулюван-
ня економіки.

Література [1–�; 9; 13]

Тема 2.  Методологія прогнозування та програмування 
(макроекономічного планування) 

Поняття концепції економічного прогнозування та планування. 
Поняття методології прогнозування та програмування (макроеконо-
мічне планування). Економічні закони та їх роль у прогнозуванні та 
програмуванні макроекономіки. Економічні закони Вальраса, Вагне-
ра, Дж. Кейнса, планомірної організації і розвитку суспільного вироб-
ництва, пропорційного розвитку економіки, закон вартості, закон по-
питу і пропозиції, неухильного зростання продуктивності суспільної 
праці, накопичення, зростання потреб та ін. Принципи державного 
прогнозування та розробки програм (планів).

Література [1–3; 13]

Тема 3. Система національних рахунків 
Поняття системи національних рахунків. Складові системи націо-

нальних рахунків: економічна діяльність, внутрішня та зовнішня еко-
номіка, економічна територія, резиденти та нерезиденти. Інституційні 
сектори економіки: нефінансові корпорації; фінансові корпорації; сек-
тор загального державного управління; домашні господарства; неко-
мерційні організації, що обслуговують домашні господарства. Харак-
теристика національних рахунків за секторами економіки: рахунок 
товарів і послуг, рахунок виробництва, рахунок утворення доходу, ра-
хунок розподілу первинного доходу та їх показників. Характеристика 
національних рахунків вторинного розподілу доходу, рахунок пере-
розподілу доходу в натурі, рахунок використання наявного доходу за 
секторами економіки, рахунок капіталу, інші рахунки.

Література [1–�; 13] 

Тема 4. Система макроекономічних показників 
Загальна характеристика макроекономічних показників. Макро-

економічні показники економічного та соціального розвитку України 
та їх характеристика.

Планування темпів, структури та пропорцій економіки України за 
умов її реформування. Перевірка макропоказників на збалансованість. 
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Показники ефективності суспільного виробництва та методика їх виз-
начення.

Система показників розвитку видів економічної діяльності (галу-
зей економіки). Показники економічного і соціального розвитку ре-
гіонів.

Література [2–�]

змістовий модуль ІІ. Методи розробки прогнозів, планів 
і державних програм

Тема 5.  Методи розробки прогнозів, планів і державних 
програм

Методи прогнозування макроекономічних процесів. Інтуїтивні 
методи прогнозування. Формалізовані методи прогнозування (екс-
траполяції та моделювання). Методи макроекономічного планування 
та програмування. Балансовий і нормативний методи планування. Їх 
особливість і специфічність. Економічні нормативи першого та дру-
гого типу. Програмно-цільовий метод планування, його доцільність і 
можливості. Основні баланси національної економіки: баланс вироб-
ництва, розподілу і кінцевого використання ВВП; зведений баланс 
фінансових ресурсів; баланс грошових доходів і витрат населення; 
баланс ринку праці; зовнішньоторговельний баланс; платіжний ба-
ланс; баланс основних видів паливно-енергетичних ресурсів; баланси 
попиту і пропозиції основних видів продукції виробничо-технічного 
призначення; баланс попиту і пропозиції основних видів продукції 
АПК.

Література [2; 3; 13; 16–19; 2�; 27–30]

Тема 6. Організація прогнозування та програмування
Аналіз і оцінювання соціально-економічної та екологічної ситуа-

ції в Україні. Загальна ситуація стану економіки, цін та інфляції. Про-
мисловість та її галузі. Фінансово-бюджетна сфера. Грошово-кредит-
на політика. Інституціональні перетворення. Управління державною 
власністю та корпоративними правами держави.  Ринок праці та рі-
вень життя населення. Балансування попиту і пропозицій на ринку 
праці. Динаміка заробітної праці та її заборгованості. Розвиток на-
уки і наукового обслуговування, середньої і вищої освіти, культури 
і мистецтва.



8

Розвиток охорони здоров’я, рекреаційно-оздоровчого комплексу, 
туризму, фізкультури, спорту, засобів масової інформації, об’єктів со-
ціального забезпечення. Сім’я та молодь. Внутрішній ринок товарів 
та послуг. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності. Оцінка 
стану довкілля та екологічної ситуації. Пріоритети державної еко-
номічної політики. Загальнодержавна програма формування націо-
нальної екологічної мережі України. Розміщення продуктивних сил 
та шляхи їх ефективнішого використання.

Функції та повноваження державних органів у прогнозуванні та 
розробці програм. Взаємодія Міністерства економіки України з мініс-
терствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої 
влади при розробці прогнозних і програмних документів. Порядок 
формування прогнозів і програм. Етапи розробки програм: складання 
Концепції державної програми економічного і соціального розвитку; 
аналіз економічної ситуації на початок періоду, на який розробляєть-
ся програма; розробка прогнозу економічного і соціального розвит-
ку на наступний період; подання і розгляд прогнозу економічного і 
соціального розвитку в Кабінет Міністрів України; розробка на від-
повідних рівнях виконавчої влади галузевих і регіональних програм 
економічного і соціального розвитку; розгляд на розширеній колегії 
Міністерства економіки України варіантів програм; подання програм-
них та інших документів в Кабінет Міністрів України на розгляд, при 
необхідності уточнення та збалансування; подання в Верховну Раду 
України пакету програмних та фінансових документів, доведення до 
виконавців затверджених  показників, моніторинг і контроль за вико-
нанням прогнозних і програмних документів.

Література [2; 3; �; 17; 19–26; 31; 32]

Тема 7. Основні напрями, пріоритети та розробка прогнозів 
розвитку економіки

Основні напрями та пріоритети економічного розвитку України. 
Роки незалежності України як доленосні. Перспективна стратегія ви-
переджального розвитку — опора на прогнозування та планування. 
Структурна перебудова економіки на основі інноваційного шляху 
розвитку в 200�–201� роках. 

Функції та порядок прогнозування соціально-економічного роз-
витку держави. Система державних прогнозів економічного та со-
ціального розвитку України та її регіонів.
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Закон України “Про державне прогнозування та розроблення про-
грам економічного і соціального розвитку України”.

Середньостроковий прогноз економічного і соціального розвитку 
України та його складові. Короткостроковий прогноз економічного і 
соціального розвитку України та його зміст. Середньострокові про-
гнози галузей економіки та їх склад. Середньостроковий прогноз еко-
номічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, об-
ласті, району, та його розділи. Регіональна політика.

Література [1–3; 9–11]

Тема 8. Розроблення державних програм економічного 
і соціального розвитку України

Державне прогнозування економіки. Загальна характеристика та 
структура державних програм. Порядок розроблення Державної про-
грами економічного і соціального розвитку України. Етапи розроб-
ки. Короткострокова державна програма економічного і соціального 
розвитку України та її складові. Державні цільові програми, їх місце 
в економіці, порядок розроблення та виконання. Склад державних 
цільових програм. Повноваження органів державної влади у сфері 
розроблення та виконання державних цільових програм. Розроблен-
ня галузевих, регіональних і цільових комплексних програм. Розроб-
лення програм видів економічної діяльності (галузей економіки), їх 
склад. Короткострокова програма економічного і соціального роз-
витку Автономної Республіки Крим, області, району, міста та її зміст. 
Розроблення програм економічного і соціального розвитку регіонів. 
Планування фінансів та розроблення державного і місцевого бюд-
жетів.

Література [1–3; 6–8; 13]

змістовий модуль ІІІ. Планування розвитку окремих видів 
  економічної діяльності

Тема 9. Планування розвитку окремих видів економічної 
діяльності (галузей економіки)

Планування розвитку промисловості та її окремих видів. 
Основні показники розвитку галузі. Розроблення програм розвит-

ку промисловості загалом та окремих її галузей. Промислова політи-
ка. Методи розрахунку обсягу виробництва промислової продукції 
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та обґрунтування використання виробничих потужностей промисло-
вості. Планування розвитку сільського господарства. Методика 
обґрунтування обсягів виробництва сільськогосподарської продук-
ції та основні напрями його інтенсифікації. Особливості планування 
обсягу виробництва в будівництві, на транспорті та в інших галузях 
економіки.

Література [1–3; 20; 22; 23]

Тема 10.   Планування економічно активного населення, 
соціальної та гуманітарної сфер 

Поняття економічно активного, зайнятого, самодіяльного і пра-
цездатного населення, трудові ресурси та праця. Баланс ринку праці. 
Зведений баланс трудових ресурсів. Його зміст, призначення, основні 
показники та їх обчислення. Чисельність зайнятих. Повна зайнятість. 
Ефективна зайнятість, основна зайнятість (первинна), додаткова 
зайнятість (вторинна) у галузях економіки. Рівень безробіття. Зай-
нятість у галузях економіки. Планування доходів населення. Середня 
заробітна плата і рівень життя. Соціальний захист населення. Охо-
рона здоров’я, фізична культура і об’єкти соціального забезпечення. 
Пенсійне забезпечення. Державне регулювання розвитку соціальної 
сфери. Планування гуманітарної сфери. Дошкільна освіта і вихован-
ня. Загальна середня освіта, позашкільна освіта та виховання, про-
фесійно-технічна освіта. Вища освіта та культура. Програма випуску 
друкованої продукції. Наука і наукове обслуговування.

Література [1–3; 26–28]

Тема 11.  Програмування (планування) зовнішньоекономічної 
діяльності

Принципи, завдання та зміст зовнішньоекономічної діяльності. 
Показники зовнішньоекономічної діяльності. Обсяги зовнішньоеко-
номічного обороту. Динаміка і структура експорту. Динаміка і струк-
тура імпорту. Товарна та географічна структура експорту (імпорту). 
Платіжний і торговельний баланси. Оподаткування, митне регулю-
вання, страхування та ліцензування зовнішньоекономічної діяльності. 
Державні митно-тарифні системи. Протекціоністські мита. Антидем-
пінгові мита. Митний контроль і митне оподаткування. Митні прави-
ла України. Страхування зовнішньоекономічних операцій.

Ліцензування та квотування. Заборона окремих видів експорту та 
імпорту. Заходи щодо захисту економічної конкуренції. Обмеження 
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експорту. Заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого 
імпорту. Валютний курс національної грошової одиниці. Специфіка 
планування зовнішньоекономічної діяльності у сучасних умовах. За-
кон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Література [1–3; 18]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИх  РОбІТ

 1. Прогнозування та програмування як засіб державного регулю-
вання економіки.

 2. Економічна сутність прогнозування та програмування економіч-
ного і соціального розвитку держави.

 3. Економічні закони як теоретична база прогнозування та програ-
мування економіки.

 �. Правові засади державного прогнозування і розроблення програм 
(планів) економічного і соціального розвитку України.

 �. Принципи державного прогнозування та розроблення програм 
(планів).

 6. Функції та повноваження державних органів у прогнозуванні та 
розробленні програм.

 7. Порядок формування прогнозів і програм.
 8. Етапи розроблення програм: складання Концепцій державної 

програми економічного і соціального розвитку.
 9. Розроблення прогнозу економічного і соціального розвитку на 

наступний період.
 10. Інституціональні сектори та національні рахунки як система су-

часного рахівництва.
 11. Система макроекономічних показників.
 12. Показники економічного і соціального розвитку видів економіч-

ної діяльності та регіонів.
 13. Методи розробки прогнозів і державних програм (планів).
 1�. Організація прогнозування та програмування.
 1�. Передпланові дослідження та аналіз економічної ситуації в де-

ржаві.
 16. Функції, повноваження та взаємодія державних органів при 

розробленні прогнозів і державних програм.
 17. Основні напрями, пріоритети та розроблення прогнозів розвитку 

економіки.
 18. Система державних прогнозів економічного і соціального розвит-

ку України та регіонів.
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 19. Порядок розроблення Державної програми економічного і со-
ціального розвитку України.

 20. Структурна перебудова економіки на основі інноваційного шля-
ху розвитку в 200�–201� роках.

 21. Планування темпів, структури та пропозицій економіки України 
за умов її реформування.

 22. Розроблення галузевих, регіональних і цільових комплексних 
програм.

 23. Середньостроковий прогноз економічного і соціального розвитку 
України та його складові.

 2�. Короткостроковий прогноз економічного і соціального розвитку 
України та його зміст.

 2�. Середньострокові прогнози розвитку галузей економіки та їх 
склад.

 26. Планування розвитку окремих видів економічної діяльності (га-
лузей економіки).

 27. Планування та регулювання економічно активного населення.
 28. Планування та державне регулювання соціальної сфери.
 29. Планування гуманітарної сфери.
 30. Програмування зовнішньоекономічної діяльності.

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОбОТИ

Контрольну роботу студент має виконати у виді реферату. Номер 
теми реферату студент визначає за останньою цифрою номера своєї 
залікової книжки. 

Контрольна робота (реферат) є формою самостійного опанування 
студентами заочного, вечірнього чи стаціонарного відділень окремих 
розділів курсу “Прогнозування та програмування економіки”.

Контрольна робота має відповідати таким вимогам.
1. Титульна сторінка має бути правильно оформлена. У її правій 

верхній частині необхідно навести індекс навчальної групи та номер 
залікової книжки, повне прізвище, ім’я та по батькові студента;  пов-
ну домашню адресу; назву організації, в якій працює студент, її адресу 
та займану посаду.

Далі (посередині титульної сторінки) подається інформація про 
форму роботи (контрольна, реферат), після цього наводиться назва 
дисципліни та назва самої роботи. Крім цього вказується прізвище та 
ініціали викладача (наукового керівника).
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2. Робота може бути написана від руки (розбірливо), надрукована 
на машинці або комп’ютері. У разі друкування роботи на комп’ютері 
необхідно скористатися шрифтом 1�.

3. Контрольна робота (реферат) повинна мати план. 
�. При розробці теми: а) слід здійснити пошук необхідної інфор-

мації (теоретичних матеріалів, фактів, статистичних даних); б) про-
аналізувати наявні матеріали за темою роботи.

�. Робота значно виграє, якщо її проілюструвати таблицями, діагра-
мами, графіками тощо.

6. Бажано, щоб мова роботи мала науковий характер і водночас 
була доступною (популярною). У роботі бажано навести бачення про-
блеми, викласти власну думку та особисте ставлення до аналізованих 
явищ, внести пропозиції та аргументувати їх.

7. Правильно оформити посилання на науковий, інформаційний 
або статистичний матеріал. 

Джерела можна розміщувати у переліку у такі способи: за поряд-
ком появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування), 
за алфавітним порядком прізвищ  перших авторів або заголовків, у 
хронологічному порядку.

8. Сторінки мають бути пронумеровані. Першою сторінкою вва-
жається титульна. На правому (якщо ви пишете на одній сторінці) чи 
лівому (як що ви пишете на зворотній сторінці) боці аркуша необхід-
но залишати поля розміром не менше 2 см.

Виконана контрольна роботи  здається до деканату факультету чи 
навчальної частини інституту за місяць до екзаменаційної сесії. Дека-
нат передає роботу викладачеві для перевірки та оцінювання.

Остаточно робота оцінюється під час індивідуальної співбесіди 
викладача зі студентом. Позитивна оцінка контрольної роботи є од-
нією з важливих умов заліку чи екзамену з дисципліни “Прогнозуван-
ня та програмування макроекономіки”.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Економічна сутність прогнозування.
 2. Сутність програми економічного і соціального розвитку. 
 3. Макроекономічне планування та програмування як механізми дер-

жавного регулювання економіки.
 �. Законодавча та нормативно-правові засади державного прогнозу-

вання та розроблення програм економічного і соціального розвит-
ку держави.
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 �. Учасники державного прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку.

 6. Функції і повноваження державних органів у прогнозуванні та 
розробленні програм.

 7. Система прогнозних і програмних документів економічного та 
соціального розвитку.

 8. Методологія прогнозування та програмування, її складові.
 9. Економічні закони та їх використання в прогнозуванні та програ-

муванні макроекономіки.
 10. Принципи державного прогнозування і розроблення програм 

економічного і соціального розвитку.
 11. Визначення системи національних рахунків (СНР).
 12. Перелічіть інституціональні сектори економіки та дайте визна-

чення кожного із них.
 13. Перелічіть національні рахунки та коротко охарактеризуйте їх.
 1�. Економічна сутність та умови формування системи показників.
 1�. Кількісні показники виміру обсягів виробництва.
 16. Вартісні показники виміру обсягів виробництва.
 17. Натуральні й умовно-натуральні показники виміру обсягів ви-

робництва.
 18. Опишіть макроекономічні показники економічного і соціального 

розвитку України.
 19. Показники розвитку окремих видів економічної діяльності.
 20. Охарактеризуйте показники економічного і соціального розвит-

ку регіонів.
 21. Інтуїтивні методи прогнозування.
 22. Формалізовані методи прогнозування.
 23. Особливість і специфіка балансового методу планування. Балан-

си економіки. Міжгалузевий баланс.
 2�. Нормативний метод планування.
 2�. Програмно-цільовий метод планування.
 26. Охарактеризуйте економічні норми та нормативи.
 27. Назвіть плановий документ, в якому використовуються балансо-

вий і нормативний методи планування. Обґрунтуйте відповідь.
 28. Аналіз і оцінка сучасного соціально-економічного стану України.
 29. Аналіз розвитку промисловості.
 30. Аналіз функціонування та дієвості паливно-енергетичного комп-

лексу.
 31. Аналіз діяльності агропромислового комплексу.
 32. Аналіз стану соціальної та гуманітарної сфер.
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 33. Аналіз діяльності транспорту та зв`язку.
 3�. Аналіз обсягів виробництва та діяльності будівельного комплек-

су.
 3�. Оцінка стану фінансово-бюджетної сфери та грошово-кредитної 

політики.
 36. Характеристика внутрішнього ринку товарів широкого вжитку.
 37. Оцінювання інституціональних перетворень.
 38. Аналіз розвитку науки та освіти, культури, охорони здоров`я та 

соціального забезпечення.
 39. Аналіз і оцінювання сучасного екологічного стану України.
 �0. Повноваження центральних державних і виконавчих органів з 

питань розроблення економічної політики.
 �1. Функції державних органів при розробленні прогнозів і держав-

них програм.
 �2. Взаємодія державних органів управління при підготовці про-

гнозних і програмних документів економічного і соціального роз-
витку держави.

 �3. Основні напрями та пріоритети розвитку економіки України на 
перспективний період.

 ��. Інноваційна діяльність як пріоритетний розвиток економіки краї-
ни.

 ��. Випереджаючі темпи зростання машинобудування як визначаль-
ний фактор розвитку економіки України.

 �6. Туристична та рекреаційна діяльність як база розширення міжна-
родного співробітництва.

 �7. Розширення експортного потенціалу як стратегічний напрям роз-
витку економіки країни.

 �8. Забезпечення житлом — один з головних напрямів соціальної 
політики.

 �9. Економічна сутність, функції та порядок розроблення прогнозів 
соціально-економічного розвитку держави.

 �0. Закон України “Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України”.

 �1. Склад прогнозних документів відповідно до Закону України “Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України”.

 �2. Середньостроковий прогноз економічного і соціального розвитку 
України і його зміст.

 �3. Короткостроковий прогноз економічного і соціального розвитку 
України і його зміст.
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 ��. Середньостроковий прогноз економічного і соціального розвитку 
Автономної Республіки Крим, області, міста, району і його розді-
ли.

 ��. Середньострокові прогнози розвитку галузей економіки та їх 
склад.

 �6. Загальна характеристика та склад програм.
 �7. Характеристика Державної програми економічного і соціального 

розвитку України.
 �8. Короткострокова Державна програма економічного і соціального 

розвитку України та її зміст.
 �9. Етапи розроблення програм економічного і соціального розвитку 

держави.
 60. Склад державних цільових програм.
 61. Короткострокова державна програма економічного і соціального 

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

 62. Повноваження органів державної влади у сфері розроблення та 
виконання державних цільових програм.

 63. Програми розвитку видів економічної діяльності та їх складові.
 6�. Основні показники розвитку галузі економіки.
 6�. Планування фінансів і розроблення Державного і місцевих бюд-

жетів.
 66. Планування основних показників розвитку промисловості Украї-

ни.
 67. Планування функціонування електроенергетики.
 68. Планування розвитку металургійної промисловості.
 69. Планування основних показників хімічної та нафтохімічної про-

мисловості.
 70. Планування основних показників розвитку машинобудування.
 71. Планування сільськогосподарського виробництва.
 72. Основні напрями інтенсифікації аграрної сфери.
 73. Планування інвестиційної діяльності.
 7�. Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-

комунального господарства.
 7�. Показники обсягу виробництва та особливості розроблення пла-

ну транспортного комплексу України.
 76. Показники обсягу виробництва та особливості розроблення пла-

ну діяльності зв’язку.
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 77. Поняття економічно активного, зайнятого, самодіяльного, працез-
датного населення та праці.

 78. Баланс робочої сили на ринку праці.
 79. Види зайнятості. Планування і регулювання зайнятості населен-

ня.
 80. Баланс ринку праці, його зміст і показники.
 81. Основні показники рівня життя населення.
 82. Баланс грошових прибутків і витрат населення.
 83. Сучасна система пенсійного забезпечення.
 8�. Планування охорони здоров’я і рекреаційно-оздоровчого комп-

лексу.
 8�. Планування основних показників гуманітарної сфери України.
 86. Види та принципи зовнішньоекономічної діяльності.
 87. Динаміка, товарна та географічна структури експорту та імпорту.
 88. Важелі регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 89. Особливості планування зовнішньоекономічної діяльності.
 90. Повноваження державних органів управління в системі регулю-

вання зовнішньоекономічної діяльності.
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