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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота є важливою складовою навчального процесу, 
вона сприяє активізувати засвоєння студентами знань та їх реаліза-
цію, а також формує вміння навчатися і займатися науковою робо-
тою. Самостійна робота є основним засобом опанування навчальним 
матеріалом у вільний від занять час.

Мета самостійної роботи – ознайомлення студентів з основними 
поняттями дисципліни, поглиблене вивчення процедур та техноло-
гічних особливостей процесу моделювання як на загальнонаціональ-
ному, так і регіональному рівнях, шляхів їхньої оптимізації при виро-
бленні, здійсненні, забезпеченні системності державної політики та 
політики регіонального розвитку, передусім узгодження пріоритетів 
галузевого та територіального розвитку. Моделювання пов’язане з 
необхідністю здійснення державою цілісної політики у соціальній, 
економічній, гуманітарній, оборонній, міжнародній сферах, її концеп-
туального наповнення. Також методичні матеріали сприяють форму-
ванню самостійності як особистісної ознаки та важливої професійної 
якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 
контролювати власну діяльність.

Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних 
знань, умінь, нави чок, закріплення та систематизація здобутих знань, 
їх застосу вання при виконанні практичних завдань та наукових робіт, 
а та кож виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна робота студентів з дисципліни “Моделювання у дер-
жавному управлінні і місцевому самоврядуванні” становить приблиз-
но 56 % часу, необхідного для виконання основної освітньої програми 
з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти та нау ки України 
щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень.

Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою 
дисципліни, методич ними матеріалами, завданнями викладача.

Нагальні проблеми національного розвитку зумовлюють нерозв’-
язаність низки суперечностей, зокрема між продуктивними силами 
різних адміністративно-територіальних одиниць України та застарі-
лими формами організації економічного життя держави, надмірною 
централізацією та концентрацією управління національними про-
цесами. Розглядаються теоретико-методологічні засади та механіз-
ми моделювання у технічній, економічній, соціальній, гуманітарній, 
національно-безпековій сферах.  При моделюванні взято курс на 
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оптимізацію моделей державного управління та місцевого самовря-
дування, раціоналізацію управління в них наявними ресурсами та ін-
струментами. Особливої значущості моделювання набуває з огляду 
на нагальну потребу у посиленні аналітичного забезпечення управ-
ління економічними, соціальними, гуманітарними, оборонними, тех-
нічними процесами на різних рівнях, створення моделей ефективної 
взаємодії у розвитку регіонів між центром та місцевими елітами.

Вивчаються сучасні моделі та шляхи моделювання розвитку в 
Україні і в світі, моделі стратегій, державних і відомчих програм у різ-
них сферах державної, регіональної, місцевої, муніципальної, кому-
нальної політики, шляхи їх оптимізації, алгоритмізації, коригування.

Всебічне засвоєння матеріалів курсу дає можливість студентам 
знати: 

• теоретичні і правові засади моделювання, його форми і мето-
ди для аналізу та вирішення національних і регіональних про-
блем; 

• основні напрями моделювання, становлення та розвиток місце-
вих народногосподарських комплексів в Україні; 

• теорію і практику моделювання розвитку регіонів.
уміти застосовувати:
• категорії моделювання, сучасні методологічні підходи щодо мо-

делювання;
• форми і методи управління проектуванням, планування, аналіз 

і регулювання проектування для вирішення регіональних і на-
ціональних проблем;

• технологію, форми і методи стратегічного прогнозування, опе-
ративного планування кількісних та якісних параметрів проек-
тів;

• як адміністративні, так і економічні важелі управління проекту-
ванням.

визначати:
• оптимальні шляхи проектування та його місце у загальній си-

стемі державного управління; 
• ефективність діючих форм і методів проектування державного 

управління за результатами аналізу програм і проектів, вітчизняно-
го і зарубіжного досвіду їх реалізації, використовуючи методи по-
рівняльного та інституційного аналізу;

• показники успішності моделей на найближчу та віддалену пер-
спективу на основі фактичного стану справ за умови наявних 
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ресурсів у межах чинного правового поля шляхом зіставлення 
ресурсів і потреб; 

• основні напрями вдосконалення організаційно-економічних 
механізмів проектування;

•	 пріоритетні напрями проектування, застосовуючи комплексний 
підхід до аналізу технології проектування, та за результатами 
вивчення показників здійснених (впроваджених), використо-
вуючи методи кореляційно-регресивного аналізу;

розробляти:
• моделі державних, регіональних і галузевих програм регіональ-

ного національного розвитку за результатами аналізу державної 
політики та стану об’єкта на основі методології конструювання 
моделей, спираючись на ресурсне забезпечення та механізми 
упровадження державно-управлінських рішень; 

• пропозиції щодо вдосконалення державно-управлінських моде-
лей на підставі визначення їх властивостей та на основі виявле-
них ознак її недосконалості за результатами вивчення й аналізу 
ефективності параметрів і процесів, існуючої практики їхнього 
регулювання на регіональному, муніципальному, місцевому, ко-
мунальному рівні; 

• проекти детермінованих моделей, спрямованих на підтримку 
різних сфер життя регіону та держави, їх оптимізації, забезпе-
чення функціонування структур, які побудовані на різних фор-
мах власності, на засадах конституційно-правової регламентації 
законодавчого та нормотворчого процесів;

• внутрішню нормативну документацію (накази, розпорядження) 
щодо виконання завдань міжнародних, державних, регіональ-
них, галузевих, міжгалузевих проектів регіонального та націо-
нального розвитку на засадах конкурсного відбору виконавців 
(тендер, грант, конкурс) шляхом застосування методів систем-
ного аналізу проектів і проектувальних обґрунтувань;

• практичні рекомендації для органів державної влади й місцево-
го самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і ва-
ріантів регулювання станом розроблення та реалізації проектів 
на основі методів порівняльного аналізу стану національного і 
регіональних ринків, ступеня відкритості, рівня ефективності;

аналізувати:
• проблеми, ресурсний потенціал і напрями проектування;
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• процеси вироблення, реалізації, регулювання та управлін-
ня проектами та їх елементів, шляхи й методи вдосконалення 
структури інституційного забезпечення, політико-правові про-
блеми управління проектами, приймати відповідні управлінсь-
кі рішення;

контролювати:
• виконання заходів проектування, відповідних законодавчих і 

підзаконних актів в обумовлені терміни засобами адміністру-
вання.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“МОДЕЛЮВАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 
І МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Кількість годин

Лек-
ції

Семі-
нарські 
(прак-
тичні) 
занят-

тя

Само-
стійна 
робота 
студен-

тів

1 2 3 4
Змістовий модуль І. Теоре-
тико-методологічні засади 
моделювання у державному 
управлінні та місцевому самов-
рядуванні

1 Сутність, об’єкт і функції 
моделювання у державному 
управлінні та місцевому самов-
рядуванні

2 4

2 Цілі, завдання та критерії 
моделювання у державному 
управлінні та місцевому самов-
рядуванні

2 4

3 Теорії та концепції моделюван-
ня

2 4

Змістовий модуль ІІ. Базові 
засади моделювання

4  Складові моделювання у дер-
жавному управлінні та місцево-
му самоврядуванні

2 3

5 Методологія моделювання у 
державному управлінні та міс-
цевому самоврядуванні

2 3
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1 2 3 4 5
6 Оцінка ефективності моделю-

вання та моніторинг моделей
2 2 3

7 Використання ресурсів при 
моделюванні

2 3

8 Організаційна структура моде-
лювання

2 3

Змістовий модуль ІІІ. Сфери 
моделювання

9 Моделювання у державному 
управлінні та місцевому самов-
рядуванні

2 2 3

10 Моделювання у технічній сфері 2 3

11 Моделювання у соціальній 
сфері

2 2 3

12 Моделювання у економічній 
сфері

2 3

13 Моделювання у гуманітарній 
сфері 

2 2 3

14 Моделювання у сфері націо-
нальної безпеки та міжнарод-
них відносин

2 3

Разом годин: 81 24 12 45
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“МОДЕЛЮВАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 
І МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ”

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади 
моделювання у державному управлінні 
та місцевому самоврядуванні

Тема 1. Сутність, об’єкт і функції моделювання 
у державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні

1. Сутність моделювання у державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні як навчальна дисципліна. 

2. Предмет моделювання у державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні як навчальна дисципліна. 

3. Функції державно-управлінського моделювання. 
4. Основи теорії моделювання. 
5. Наукові основи розробки концепції моделювання у державно-

му управлінні та місцевому самоврядуванні. 
6. Понятійно-категоріальний апарат моделювання у державному 

управлінні та місцевому самоврядуванні.

Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення моделі.
2. Розкрийте сутність моделювання.
3. Які ви знаєте основні функції моделювання?
4. Виділіть мету та завдання моделювання.
5. У чому полягають основні функції моделювання у державному 

управлінні та місцевому самоврядуванні?
6. Які ви знаєте основні теорії моделювання?
7. Розкрийте понятійно-категоріальний апарат моделювання у 

державному управлінні та місцевому самоврядуванні.
8. Проаналізуйте наукові основи розробки концепції моделюван-

ня у державному управлінні та місцевому самоврядуванні. 
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Теми рефератів
1. Теоретико-методологічні засади моделювання у державному 

управлінні.
2. Теоретико-методологічні засади моделювання у місцевому са-

моврядуванні.
3. Сутність, об’єкт та функції моделювання у державному управ-

лінні. 
4. Сутність, об’єкт та функції моделювання у місцевому самовря-

дуванні.
5. Функції державно-управлінського моделювання. 

Тестові завдання

І. Об’єктами моделювання у державному управлінні та місце-
вому самоврядуванні є:

а) органи виконавчої влади України;
б) Верховна влада України;
в) органи місцевого самоврядування України;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “а” і “в”;
е) усі відповіді правильні;
є) правильних відповідей немає.

ІІ. До основних функцій процесу моделювання у державному 
управлінні та місцевому самоврядуванні не належать:

а) регулююча (коригуюча) функція;
б) профілактична функція; 
в) стимулююча функція;
г) інформаційна функція;
д) правоохоронна функція;
е) соціально-економічна функція.

ІІІ. До основних функцій державно-управлінського моделю-
вання належать: 

а) створення адекватних суспільним запитам моделей;
б) створення моделей коригуючих впливів на форми та зміст дер-

жавно-управлінської діяльності; 
в) створення прогностичних матриць та алгоритмів державно-ре-

гулятивних впливів;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
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д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;
ж)  правильних відповідей немає.

IV. У соціальних дослідженнях вирізняють такі види моде-
лей:

а) трендові (екстраполяційні);
б) факторні (аналітичні);
в) практичні; 
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;
ж)  правильних відповідей немає.

Література [4; 8; 17; 38; 49; 51]

Тема 2. Цілі, завдання та критерії моделювання 
у державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні

1. Цілі моделювання. Завдання технології моделювання. 
2. Критерії ефективності та практичної значущості моделювання 

у виробленні та реалізації державних програм. 
3. Чинники, пріоритети, напрями реалізації засад моделювання. 
4. Класифікація та діагностика моделей. 
5. Ініціатор, замовник, інвестор, керуючий, контрактор моделей.

Питання для самоконтролю
1. Визначте критерії та показники моделювання.
2. Висвітліть цілі моделювання.
3. У чому полягають основні завдання у моделюванні в державно-

му управлінні та місцевому самоврядуванні?
4. Охарактеризуйте основні чинники засад моделювання.
5. Висвітліть головні пріоритети моделювання.
6. Які основні напрями реалізації засад моделювання у державно-

му управлінні та місцевому самоврядуванні ви знаєте?
7. Що таке діагностика моделей?
8. Дайте класифікацію моделей.
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Теми рефератів
1. Цілі, завдання, критерії моделювання у державному управлін-

ні.
2. Цілі, завдання, критерії моделювання у місцевому самовряду-

ванні.
3. Процедури моделювання у державному управлінні та місцево-

му самоврядуванні.
4. Критерії моделювання у державному управлінні та місцевому 

самоврядуванні. 
5. Чинники, пріоритети, напрями моделювання у державному 

управлінні та місцевому самоврядуванні. 

Тестові завдання

І. Метою дисципліни “Моделювання у державному управлінні 
і місцевому самоврядуванні” є: 

а) поглиблене вивчення процедур та технологічних особливостей 
процесу моделювання як на загальнонаціональному, так і на ре-
гіональному рівнях; 

б) вивчення шляхів оптимізації процесу моделювання при виро-
бленні, здійсненні, забезпеченні системності державної політи-
ки та політики регіонального розвитку, передусім узгодження 
пріоритетів галузевого та територіального розвитку;

в) організація здійснення державою цілісної політики у соціальній, 
економічній, гуманітарній, оборонній, міжнародній сферах, її 
концептуального наповнення;

г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;
ж) правильних відповідей немає.

ІІ. До головних принципів моделювання у державному управ-
лінні та місцевому самоврядуванні належать принципи:

а) законності;
б) системності;
в) систематичності;
г) дієвості;
д) контролю;
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е) гласності;
є) прозорості у здійсненні;
ж) правильні відповіді “а” – “в”;
з) правильні відповіді “г” – “є”;
и) усі відповіді правильні;
і) правильних відповідей немає.

ІІІ. Основними критеріями моделювання у державному управ-
лінні та місцевому самоврядуванні є:

а) критерії ефективності;
б) критерії практичної значущості;
в) соціально-економічні критерії;
г) суспільно-політичні критерії;
д) правильні відповіді “а” і “б”;
е) правильні відповіді “в” і “г”;
є) усі відповіді правильні;
ж)  правильних відповідей немає.

IV. Інвесторами моделей можуть бути:
а) органи державної влади та управління;
б) органи місцевого самоврядування;
в) приватні вітчизняні інвестори;
г) приватні закордонні інвестори;
е) правильні відповіді “а” і “б”;
є) правильні відповіді “в” і “г”;
ж)  усі відповіді правильні;
з) правильних відповідей немає.

Література [1; 3; 6; 9; 18; 34; 49; 51; 61]

Тема 3. Теорії та концепції моделювання
1. Аналіз класичних теорій моделювання. 
2. Сучасні концепції моделювання. 
3. Теоретичні принципи управління моделюванням. 
4. Територіальні особливості організації моделювання. 
5. Зарубіжний досвід моделювання. Основні підходи у моделю-

ванні. 
6. Основні показники у технології моделювання. 
7. Принципи та науково-методичні засади аналізу в моделюванні. 
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8. Концептуальне наповнення сучасної моделювальної діяльно-
сті.

Питання для самоконтролю
1. Розкрийте класичні теорії моделювання.
2. Дайте оцінку особливостям вироблення та реалізації моделю-

вання.
3. Проаналізуйте сучасні механізми та методи залучення констру-

ювання типових моделей.
4. Визначте пріоритети моделювання.
5. Проаналізуйте теоретичні принципи управління моделюван-

ням.
6. Назвіть територіальні особливості організації моделювання.
7. Охарактеризуйте зарубіжний досвід моделювання.
8. Виділіть основні підходи у моделюванні.
9. Що таке аналіз у моделюванні?

10. Висвітліть основні принципи аналізу в моделюванні.

Теми рефератів
1. Теорії та концепції моделювання у державному управлінні і міс-

цевому самоврядуванні.
2. Аналіз класичних сучасних теорій моделювання у державному 

управлінні та місцевому самоврядуванні. 
3. Теоретичні принципи управління моделюванням. 
4. Територіальні особливості організації моделювання. 
5. Зарубіжний досвід моделювання. 

Тестові завдання

І. Знайдіть неправильні відповіді. Неокласичні теорії циклу 
охоплюють: 

а) монетаристську теорію циклу М. Фрідмана;
б) монетаристську теорію циклу К. Маркса;
в) монетаристську теорію циклу Л. Лейдлера;
г) теорію реального економічного циклу;
д) класичну теорію економічного зростання.

ІІ. Теорія реального економічного циклу, на думку деяких еко-
номістів, має негативні сторони, а саме:
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а) заперечення щодо можливості різких змін технології, тому що 
науково-технічний прогрес, як правило, проходить без різких 
стрибків у часі;

б) сумніви щодо можливості формування типового економічного 
циклу після природних катаклізмів, коливань світових цін на 
нафту тощо;

в) сумніви щодо тези, яка пояснює коливання зайнятості ефектом 
міжчасового заміщення на ринку праці, що обумовлюється змі-
ною рівня заробітної плати; 

г) сумніви щодо тези про нейтральність грошей;
д) всі течії, починаючи з кейсіанців і закінчуючи тими, які стоять 

на лівих ідеологічних позиціях, традиційно не погоджуються з 
тезою про гнучкість цін та заробітної плати;

е) правильні відповіді “а” і “б”;
є) правильні відповіді “в” - “д”;
ж)  усі відповіді правильні;
з) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Основними характеристиками неокласичних моделей еко-
номічного зростання у сфері моделювання державного управлін-
ня та місцевого самоврядування є: 

а) припущення про функціонування економіки в умовах цілкови-
тої конкуренції, яка забезпечує гнучку систему цін і відповід-
ність цін факторів виробництва їх граничній продуктивності;

б) відсутність функції сукупного попиту, тому що гнучка система 
цін постійно прирівнює обсяг сукупного попиту до обсягу су-
купної пропозиції;

в) відсутність функції інвестицій, оскільки при рівновазі на ринку 
благ I = S;

г) технології у вигляді виробничої функції разом з взаємозамінни-
ми факторами і постійним ефектом масштабу;

д) правильні відповіді “а” і “б”;
е) правильні відповіді “в” і “г”;
є) усі відповіді правильні.

IV. Відображення технічного прогресу в системі моделюван-
ня у державному управлінні і місцевому самоврядуванні включає 
такі види:

а) екзогенний технічний прогрес;
б) технічний прогрес і розподіл національного доходу;
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в) рівноважне зростання при технічному прогресі;
г) ендогенний технічний прогрес;
д) правильні відповіді “а” і “б”;
е) правильні відповіді “б” і “в”;
є) правильні відповіді “в” і “г”;
ж)  правильні відповіді “а” і “г”;
з) усі відповіді правильні;
и) правильних відповідей немає.

Література [1; 3; 5; 8; 18; 23; 29; 31]

Змістовий модуль ІІ. Базові засади моделювання

Тема 4. Складові моделювання у державному управлінні 
та місцевому самоврядуванні

1. Аналіз у моделюванні. 
2. Аналіз кількісних та якісних параметрів моделі. 
3. Аналіз динаміки моделі. Види та методи моделювального аналі-

зу.
4. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища моделі. 
5. Характеристика внутрішнього стану об’єкта моделювання. 
6. Прогнозування у моделі. Структуризація моделі. 
7. Процес вироблення засад моделювання.

Питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте період та етапи моделювання.
2. Дайте оцінку цінності моделей.
3. Що таке аналіз у моделюванні?
4. Дайте аналіз кількісних та якісних параметрів моделі.
5. Розкрийте сутність прогнозування.
6. Яким чином здійснюється прогнозування у моделі?
7. Що таке стратегічний аналіз зовнішнього середовища моделі?
8. Розкрийте особливості структуризації моделі.
9. Висвітліть структуру процесу моделювання.

10.  Охарактеризуйте експертну оцінку моделей.

Теми рефератів
1. Основні показники у моделюванні.
2. Принципи та науково-методичні засади аналізу в моделюванні.
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3. Складові моделювання у державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні.

4. Аналітичні механізми у державно-управлінському моделюван-
ні. 

5. Аналіз кількісних та якісних параметрів державно-управлінсь-
ких моделей. 

6. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища.  

Тестові завдання

І. Основними методами модельного аналізу є:
а) внутрішній та зовнішній;
б) системний;
в) стратегічний;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;
ж)  правильних відповідей немає.

ІІ. Прогнозуванням є:
а) процедура продукування фактографічної інформації стосовно 

майбутніх станів суспільства на основні попередньої інформації 
щодо проблем політики;

б) вивчення майбутнього соціально-економічного, суспільно-по-
літичного, культурного та інших аспектів життя країни, суспіль-
ства;

в) метод, що ґрунтується на судженнях про майбутні стани су-
спільства на основі інформації або професійного досвіду;

г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;
ж)  правильних відповідей немає.

ІІІ. Знайдіть неправильні відповіді. Основні форми прогнозів:
а) перспективна оцінка;
б) судження;
в) передбачення;
г) здогад;
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д) планування;
е) моделювання.

IV. Знайдіть неправильні відповіді. Процес вироблення засад мо-
делювання охоплює: 

а) проектування;
б) моніторинг;
в) прогнозування;
г) аналітичне планування;
д) суспільний прогрес;
е) коригування.

Література [5; 6; 8; 14; 42; 46; 51]

Тема 5. Методологія моделювання у державному управлінні 
та місцевому самоврядуванні 

1. Методологія моделювання. Етапи та механізми моделювання. 
2. Цільове орієнтування стратегії моделювання та визначення 

пріоритетів. 
3. Система стратегічного моделювання та її складові. 
4. Сутність, форми, методи та особливості стратегічного моделю-

вання. 
5. Етапи та функції стратегічного моделювання. 
6. Технологія стратегічного моделювання та організаційне забез-

печення його процесу. 
7. Моделі системи стратегічного моделювання. 
8. Довгострокові документи стратегічного моделювання. 
9. Класифікація модельної інформації. Матриця взаємодій. 

10. Дивергенція та трансформація у проектуванні. 
11. Синектика. Ранжування у проектуванні. Комулятивна страте-

гія. 

Питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте детерміноване та ймовірнісне моделювання.
2. Висвітліть особливості математичного моделювання.
3. Проаналізуйте методологію моделювання.
4. Виділіть основні етапи моделювання у державному управлінні 

та місцевому самоврядуванні.
5. Розкрийте систему стратегічного моделювання.
6. Виділіть основні складові системи стратегічного моделювання.
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7. Висвітліть форми стратегічного моделювання.
8. Які ви знаєте основні методи стратегічного моделювання?
9. Назвіть головні функції стратегічного моделювання.

10. Які ви знаєте довгострокові документи стратегічного моделю-
вання?

11. Виділіть довгострокові моделі стратегічного моделювання.
12. Яким чином здійснюється класифікація модельної інформа-

ції?
13. Що таке матриця взаємодій у моделюванні.
14. Розкрийте особливості трансформації у проектуванні.
15. Що таке ранжування у проектуванні?

Теми рефератів
1. Види та методи моделювання регіональних процесів. 
2. Характеристика внутрішнього стану моделей.
3. Цільове орієнтування стратегії моделювання та визначення 

пріоритетів. 
4. Система стратегічного моделювання та її складові. 
5. Довгострокові документи стратегічного моделювання. 

Тестові завдання

І. Процес моделювання у державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні не включає такі види моделей:

а) довготривалі моделі; 
б) економічні моделі;
в) середньотривалі моделі; 
г) короткотривалі моделі;
д) екологічні моделі;
е) моделі системного аналізу;
є) усі відповіді є неправильними.

ІІ. До основних етапів моделювання у державному управлінні 
та місцевому самоврядуванні входять: 

а) стратегічне моделювання;
б) модельна інформація;
в) ранжування;
г) матриця взаємодій;
д) правильні відповіді “а” і “б”;
е) правильні відповіді “в” і “г”;
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є) правильні відповіді “б” і “г”;
ж) правильні відповіді “а” і “в”;
з) усі відповіді правильні;
и) правильних відповідей немає.

ІІІ. Для побудови моделей у державному управлінні та місце-
вому самоврядуванні застосовують такі методи:

а) методи регресійного аналізу;
б) методи системного аналізу;
в) методи розпізнавальних образів;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;
ж)  правильних відповідей немає.

IV. Системний аналіз у державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні дозволяє моделювати на таких рівнях: 

а) системно-структурному;
б) аналітичному;
в) системно-функціональному;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “а” і “в”;
е) правильні відповіді “б” і “в”;
є) усі відповіді правильні;
ж)  правильних відповідей немає.

Література [1; 5; 6; 8; 23; 31]

Тема 6. Оцінка ефективності моделювання та моніторинг 
моделей

1. Оцінка ефективності моделювання. 
2. Оцінка ефективності моделей. 
3. Оцінка якісних і кількісних параметрів у моделюванні. 
4. Моніторинг стану моделі та процесу моделювання. 
5. Оцінювання (вимірювання) та моніторинг результатів реаліза-

ції моделей. 
6. Аудит у моделюванні.
7. Шкала оцінювання.



21

Питання для самоконтролю
1. Яким чином здійснюється оцінка ефективності у проектуван-

ні?
2. Що таке оцінка ефективності моделей?
3. Які ви знаєте кількісні параметри у моделюванні?
4. Покажіть якісні параметри у моделюванні.
5. Розкрийте сутність та значення поняття “моніторинг”.
6. Яким чином здійснюється моніторинг у моделюванні держав-

ного управління та місцевого самоврядування?
7. Охарактеризуйте моніторинг процесу моделювання.
8. Що таке шкала оцінювання?

Теми рефератів
1. Оцінка ефективності проектування та моніторинг зовнішнього 

середовища при моделюванні.
2. Моніторинг у моделюванні державного управління.
3. Моніторинг у моделюванні місцевого самоврядування.
4. Використання ресурсів при моделюванні.
5. Організаційна структура моделювання.

Тестові завдання

І. Оцінка ефективності моделювання у державному управлін-
ні і місцевому самоврядуванні здійснюється за:

а) кількісними параметрами;
б) якісними параметрами;
в) економічними параметрами;
г) системою моніторингу та аудиту;
д) правильні відповіді “а” і “б”;
е) правильні відповіді “в” і “г”;
є) правильні відповіді “б” і “г”;
ж) правильні відповіді “а” і “в”;
з) усі відповіді правильні;
и) правильних відповідей немає.

ІІ. Оцінка ефективності моделей у державному управлінні і 
місцевому самоврядуванні здійснюється за:

а) кількісними параметрами;
б) якісними параметрами;
в) економічними параметрами;
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г) системою моніторингу та аудиту;
д) правильні відповіді “а” і “б”;
е) правильні відповіді “в” і “г”;
є) правильні відповіді “б” і “г”;
ж)  правильні відповіді “а” і “в”;
з) усі відповіді правильні;
и) правильних відповідей немає.

ІІІ. До основних етапів моніторингу в моделюванні державного 
управління і місцевого самоврядування в Україні не належать: 

а) початковий етап;
б) збирання та аналіз даних;
в) застосування критеріїв і стандартів;
г) обробка інформації;
д) завершальний етап.

IV. До основних видів аудиту в моделюванні у державному 
управлінні та місцевому самоврядуванні належать:

а) зовнішній аудит;
б) внутрішній аудит;
в) фінансовий аудит;
г) державний аудит;
д) контролюючий аудит;
е) правильні відповіді “а” і “б”;
є) правильні відповіді “в” – “д”;
ж)  усі відповіді правильні.

Література [5; 6–9; 15; 26; 29; 50]

Тема 7. Використання ресурсів при моделюванні
1. Особливості використання природно-ресурсного потенціалу 

України у ході вироблення моделей. 
2. Ефективність використання ресурсів. 
3. Моніторинг ефективності використання ресурсів. 
4. Ресурси моделі та порядок їх залучення. 
5. Класифікація та оцінювання природних ресурсів регіонів Укра-

їни та аналіз можливого рівня їхнього використання у моделю-
ванні та інвестиційних процесах. 

6. Сутність і принципи використання ресурсів у моделюванні. 
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Питання для самоконтролю
1. Розкрийте характерні особливості використання природно-ре-

сурсного потенціалу України у ході вироблення моделей. 
2. Яким чином можна ефективно використати ресурси?
3. Покажіть механізми ефективного використання ресурсів у мо-

делюванні.
4. Які основні принципи використання ресурсів у моделюванні ви 

знаєте?
5. Охарактеризуйте моніторинг ефективності використання ре-

сурсів у моделюванні.
6. Розкрийте сутність використання ресурсів у моделюванні. 
7. Дайте класифікацію природних ресурсів регіонів України.
8. Що таке моніторинг ефективного використання ресурсів?

Теми рефератів
1. Використання ресурсів при моделюванні.
2. Використання ресурсів у моделюванні державного управління.
3. Використання ресурсів у моделюванні місцевого самовряду-

вання.
4. Моніторинг ефективності використання ресурсів. 
5. Моделювання кадрових процесів у місцевому самоврядуванні. 

Тестові завдання

І. До основних етапів моніторингу ефективності використан-
ня природних ресурсів не належать: 

а) початковий етап;
б) збирання та аналіз даних;
в) застосування критеріїв і стандартів;
г) обробка інформації;
д) завершальний етап.

ІІ. Ефективніше використати природні ресурси можна:
а) шляхом раціонального природокористування;
б) шляхом запровадження енерго- та ресурсозберігаючих техноло-

гій; 
в) шляхом пошуку нових альтернативних джерел енергії;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
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е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;

ж) правильних відповідей немає.

ІІІ. Моделювання кадрових процесів у місцевому самовряду-
ванні здійснюється шляхом: 

а) вивчення ринку праці;
б) вивчення зайнятості населення;
в) дослідження особливостей використання трудових ресурсів у 

виробничому процесі;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;

ж) правильних відповідей немає.

IV. Природні ресурси регіонів України мають таку класифіка-
цію:

а) паливно-енергетичні ресурси;
б) рудні корисні копалини;
в) нерудні корисні копалини;
г) лісові ресурси;
д) водні ресурси;
е) земельні ресурси;
є) правильні відповіді “а” – “в”;
ж) правильні відповіді “г” – “е”;
з) усі відповіді правильні;
и) правильних відповідей немає.

Література [3; 5; 9; 31; 48; 55]

Тема 8. Організаційна структура моделювання
1. Організаційна структура управління моделюванням. 
2. Моделі організаційної структури управління. 
3. Аналітична група. 
4. Керівник розроблення моделі. Модельний аналітик. 
5. Структуризація моделювання та його процедур. 
6. Розподіл і делегування повноважень у моделюванні. 
7. Управління змістом моделі. 
8. Управління часом та вартістю у моделюванні. 
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9. Управління якістю в моделюванні. Управління ризиками. 
10. Управління закупівлями. 
11. Фінансування, кошторис і бюджет процесу моделювання. 
12. Завершення та упровадження підготовлених моделей та їхнє 

коригування.  

Питання для самоконтролю
1. Висвітліть основні моделі організаційної структури управлін-

ня. 
2. Що таке аналітична група?
3. Які види аналітичних груп ви знаєте?
4. Хто керує розробкою моделі?
5. Хто такий модельний аналітик?
6. Висвітліть розподіл і делегування повноважень у моделюванні.
7. Яким чином здійснюється управління змістом моделі?
8. Висвітліть особливості управління часом у моделюванні.
9. Що таке управління вартістю? 

10. Розкрийте сутність та зміст поняття управління ризиками.
11. Яким чином управління ризиками впливає на моделювання у 

державному управлінні та місцевому самоврядуванні?
12. Що таке управління закупівлями?
13. Виділіть основні джерела фінансування процесу моделювання.
14. Який кошторис має бюджет процесу моделювання?

Теми рефератів
1. Організаційна структура моделювання.
2. Моделі організаційної структури управління. 
3. Розподіл і делегування повноважень у моделюванні місцевого 

самоврядування.
4. Розподіл і делегування повноважень у моделюванні державно-

го управління.
5. Управління якістю у моделюванні.

Тестові завдання

І. До складу аналітичної групи в системі моделювання у дер-
жавному управлінні входять:

а) представники органів державної влади та управління;
б) представники органів місцевого самоврядування;
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в) спеціально підготовлені фахівці з моделювання;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;

ж) правильних відповідей немає.

ІІ. До складу аналітичної групи в системі моделювання у міс-
цевому самоврядуванні входять:

а) представники органів державної влади та управління;
б) представники органів місцевого самоврядування;
в) спеціально підготовлені фахівці з моделювання;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;

ж)  правильних відповідей немає.

ІІІ. Фінансування процесів моделювання у державному управ-
лінні здійснюється:

а) з державного бюджету;
б) з місцевих бюджетів;
в) з спеціальних позабюджетних фондів;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні.

IV. Фінансування процесів моделювання у системі місцевого 
самоврядування здійснюється:

а) з державного бюджету;
б) з місцевих бюджетів;
в) з спеціальних позабюджетних фондів;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні.

Література [3; 5; 9; 21; 28; 56]
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Змістовий модуль ІІІ. Сфери моделювання

Тема 9. Моделювання у державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні 

1. Центральні органи виконавчої влади у моделюванні. 
2. Загальнонаціональні плани, програми та проекти. 
3. Види забезпечення моделювання органами влади. 
4. Місцеві (обласна та районна) державні адміністрації у моделю-

ванні розвитку регіону. 
5. Органи місцевого самоврядування у моделюванні. 
6. Завдання, повноваження, функції та організаційна структура 

моделювання. 
7. Розробка стратегічного плану регіональних інституцій, основні 

етапи стратегічного плану.
8. Впровадження стратегії при моделюванні у системі державного 

управління. 
9. Впровадження стратегії при моделюванні у системі  місцевого 

самоврядування.

Питання для самоконтролю
1. Виділіть основні сфери моделювання у державному управлін-

ні.
2. Яку роль відіграють органи місцевого самоврядування  у про-

цесі моделювання?
3. Назвіть основні завдання у структурі моделювання.
4. Висвітліть повноваження та функції структури моделювання.
5. Опишіть організаційну структуру моделювання.
6. Яким чином здійснюється розробка стратегічного плану регіо-

нальних інституцій?
7. Дайте аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів розробки страте-

гічного плану регіональних інституцій.
8. Висвітліть основні механізми впровадження стратегії при моде-

люванні у системі державного управління та місцевого самов-
рядування.

Теми рефератів
1. Сфери моделювання у державному управлінні.
2. Сфери моделювання у місцевому самоврядуванні.
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3. Центральні органи виконавчої влади у моделюванні державно-
го управління.

4. Роль органів місцевого самоврядування у процесі моделюван-
ня.

5. Розробка стратегічного плану регіональних інституцій.

Тестові завдання

І. Основними видами забезпечення моделювання у державно-
му управлінні не є:

а) нормативно-правове;
б) конституційне;
в) фінансове;
г) інституційне;
д) кадрове;
е) науково-технічне;
є) інформаційне;
ж) інвестиційне;
з) правоохоронне.

ІІ. Основними видами забезпечення моделювання у місцевому 
самоврядуванні не є:

а) нормативно-правове;
б) конституційне;
в) фінансове;
г) інституційне;
д) кадрове;
е) науково-технічне;
є) інформаційне;
ж) інвестиційне;
з) правоохоронне.

ІІІ. До органів місцевого самоврядування в Україні не нале-
жать: 

а) обласні та районні ради;
б) районні у містах ради;
в) обласні державні адміністрації;
г) районні у містах адміністрації;
д) виконавчі комітети рад різних рівнів.
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IV. Розробка стратегічного плану регіональних інституцій 
включає: 

а) аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів;
б) визначення місії та стратегічних цілей;
в) розробку програми інституцій;
г) показники оцінки діяльності;
д) фінансовий план;
е) правильні відповіді “а” і “б”;
є) правильні відповіді “в” і “д”;
ж) усі відповіді правильні;
з) правильних відповідей немає.

Література [5; 6; 8; 34; 39; 41; 42]

Тема 10. Моделювання у технічній сфері
1. Види забезпечення та організаційна структура моделювання у 

технічній сфері. 
2. Потенційно небезпечні підприємства України. 
3. Вимоги до розміщення потенційно небезпечних підприємств та 

реалізації потенційно небезпечних проектів. 
4. Ризики у виробленні та реалізації проектів у сфері атомної 

енергетики та управління екологічною безпекою регіональних 
економік. 

5. Економічні механізми регулювання ризиків при моделюванні в 
екологічній сфері.

Питання для самоконтролю
1. Розкрийте основні завдання моделювання у технічній сфері. 
2. Висвітліть основні функції моделювання у технічній сфері.
3. Яким чином здійснюється кадрове забезпечення моделювання 

у технічній сфері?
4. Проаналізуйте фінансове забезпечення моделювання у техніч-

ній сфері.
5. У чому полягає інституційне забезпечення моделювання у тех-

нічній сфері?
6. Які потенційно-небезпечні підприємства України ви знаєте?
7. Назвіть основні вимоги до розміщення потенційно-небезпеч-

них підприємств в Україні.
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8. Вкажіть на основні ризики у виробленні та реалізації проектів у 
сфері атомної енергетики.

9. Яким чином здійснюється управління екологічною безпекою 
регіональних економік?

10. Проаналізуйте зарубіжний досвід управління екологічною без-
пекою регіональних економік. 

Теми рефератів
1. Моделювання у технічній сфері.
2. Кадрове забезпечення моделювання державного управління та 

місцевого самоврядування у технічній сфері.
3. Фінансове забезпечення моделювання державного управління 

та місцевого самоврядування у технічній сфері.
4. Інституційне забезпечення та організаційна структура моделю-

вання у технічній сфері. 
5. Зарубіжний досвід моделювання у технічній сфері. 

Тестові завдання

І. Основними видами забезпечення моделювання у технічній 
сфері з боку органів державного управління є:

а) нормативно-правове;
б) конституційне;
в) фінансове;
г) інституційне;
д) кадрове;
е) науково-технічне;
є) інформаційне;

ж) інвестиційне;
з) правоохоронне.

ІІ. Основними видами забезпечення моделювання у технічній 
сфері з боку органів місцевого самоврядування є:

а) нормативно-правове;
б) конституційне;
в) фінансове;
г) інституційне;
д) кадрове;
е) науково-технічне;
є) інформаційне;
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ж) інвестиційне;
з) правоохоронне.

ІІІ. Аналіз розвитку виробничої інфраструктури територій у 
моделюванні державного управління та місцевого самоврядуван-
ня базується на застосуванні таких методів:

а) методу побудови ієрархічної системи моделей;
б) індуктивного методу;
в) дедуктивного методу;
г) методів експертного оцінювання при побудові сталого розвитку 

інженерної інфраструктури територій;
д) правильні відповіді “а” і “г”;
е) правильні відповіді “б” і “в”;
є) усі відповіді правильні;
ж)  правильних відповідей немає.

IV. Скільки атомних електростанцій існує на сьогодні на те-
риторії України?

а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5;
д) 6.

V. З українських електростанцій не є атомними:
а) Запорізька;
б) Бурштинська;
в) Південноукраїнська;
г) Дністровська;
д) Рівненська;
е) Хмельницька.

Література [5; 6; 8; 32; 37; 44; 51]

Тема 11. Моделювання  у соціальній сфері
1. Завдання, функції та організаційна структура моделювання	 у 

соціальній сфері. 
2. Моделювання соціальної інфраструктури населених пунктів 

(міста). 
3. Соціальний простір та його єдність як об’єкти моделювання. 
4. Моделювання у сфері соціальних комунікацій. 
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5. Роль держави у соціальному моделюванні. 
6. Соціальна політика держави. 
7. Залучення позабюджетних коштів у соціальні проекти.

Питання для самоконтролю
1. Висвітліть основні завдання моделювання в соціальній сфері.
2. Які функції виконує моделювання в соціальній сфері?
3. У чому полягає матеріальне забезпечення моделювання в соці-

альній сфері?
4. Яким чином здійснюється моделювання соціальної інфраструк-

тури міста?
5. Розкрийте сутність поняття соціальний простір.
6. Охарактеризуйте процес моделювання у сфері соціальних від-

носин.
7. Покажіть роль держави у соціальному моделюванні.
8. У чому полягає роль органів місцевого самоврядування Украї-

ни у забезпеченні соціального моделювання?
9. Висвітліть основні напрями соціальної політики держави.

10. Розкрийте зарубіжний досвід державної соціальної політики.

Теми рефератів
1. Моделювання у соціальній сфері.
2. Кадрове забезпечення моделювання державного управління та 

місцевого самоврядування у соціальній сфері.
3. Фінансове забезпечення моделювання державного управління 

та місцевого самоврядування у  соціальній сфері.
4. Інституційне забезпечення та організаційна структура моделю-

вання у соціальній сфері. 
5. Зарубіжний досвід моделювання у соціальній сфері. 
6. Система соціального забезпечення та соціальної підтримки в 

сучасній Україні.

Тестові завдання

І. Основними видами забезпечення моделювання у соціальній 
сфері з боку органів державного управління є:

а) нормативно-правове;
б) конституційне;
в) фінансове;
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г) інституційне;
д) кадрове;
е) науково-технічне;
є) інформаційне;
ж) інвестиційне;
з) правоохоронне.

ІІ. Основними видами забезпечення моделювання у соціальній 
сфері з боку органів місцевому самоврядування є:

а) нормативно-правове;
б) конституційне;
в) фінансове;
г) інституційне;
д) кадрове;
е) науково-технічне;
є) інформаційне;
ж) інвестиційне;
з) правоохоронне.

ІІІ. Основою соціальної інфраструктури населених пунктів є 
такі галузі:

а)  торгівля в тій її частині, що здійснює реалізацію продукції, гро-
мадське харчування;

б) житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування 
населення; 

в) пасажирський транспорт і зв’язок, що обслуговує населення та 
невиробничі галузі;

г) освіта та охорона здоров’я, фізкультура і спорт, туристично-екскур-
сійні організації;

д) соціальне забезпечення, культура і мистецтво, масова інформація;
е) наука та наукове обслуговування, підготовка кадрів, кредит і дер-

жавне страхування;
є) органи державного управління і громадські організації;
ж) правильні відповіді “а” - “д”;
з) усі відповіді правильні.

IV. Одиницями територіальної структури соціальної інфра-
структури є:

а) країна та регіон;
б) автономна республіка, область;
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в) місто, сільський адміністративний район, населений пункт;
г) правильні відповіді “б” і “в”;
д) усі відповіді правильні. 

V. Соціальне забезпечення –  це:
а) форма розподілу, що гарантує громадянам нормальний рівень 

життєвого та культурного стандарту понад винагороду за працю 
з настанням старості, втрати працездатності чи годувальника;

б) система матеріального забезпечення і обслуговування грома-
дян за віком, через хворобу, інвалідність, безробіття, на випа-
док втрати годувальника, виховання дітей та в інших випадках, 
передбачених законодавством;

в) спосіб розподілу частки валового внутрішнього продукту шля-
хом надання громадянам матеріальних благ з метою вирівню-
вання їх особистих доходів у разі настання соціальних ризиків 
за рахунок коштів цільових фінансових джерел в обсязі та на 
умовах, встановлених державою для підтримання їх повноцін-
ного соціального статусу;

г) організаційно-правова діяльність держави щодо матеріального 
забезпечення, соціального утримання, обслуговування, надання 
медичної допомоги за рахунок спеціально створених фінансо-
вих джерел осіб, які зазнали соціального ризику, внаслідок яко-
го втратили здоров’я та (або) засоби до існування і не можуть 
матеріально забезпечити себе та своїх утриманців;

д) система суспільних відносин, що існують для створення достат-
ніх умов життя і діяльності осіб, які з незалежних від них обста-
вин втратили засоби до існування, завдяки мережі соціального 
страхування, бюджету та іншого фінансування;

е) правильні відповіді “а” і “д”;
є) усі відповіді правильні;
ж) правильних відповідей немає.

Література [5-8; 15; 18; 22; 24; 39; 52]

Тема 12. Моделювання у економічній сфері
1. Завдання, функції, види забезпечення та організаційна структу-

ра моделювання	в економічній сфері. 
2. Міська та регіональна інфраструктура як об’єкт управління. 
3. Оцінка ризиків у моделюванні. Види інвестиційних ризиків та 

методи їхньої оцінки. 
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4. Регіональний маркетинг. 
5. Генеральні плани. Зонінг. 
6. Проектування у сфері містобудування. 
7. Інвестиційні моделі. Інвестиційний рейтинг регіону. 
8. Моделювання регіональних інвестиційних програм.

Питання для самоконтролю
1. Висвітліть основні завдання моделювання в економічній сфе-

рі?
2. Які функції виконує моделювання в економічній сфері?
3. У чому полягає матеріальне забезпечення моделювання в еко-

номічній сфері?
4. Яким чином здійснюється моделювання економічної сфери ре-

гіонів?
5. Охарактеризуйте регіональну інфраструктуру як об’єкт управ-

ління.
6. Які ви знаєте основні види інвестиційних ризиків?
7. Вкажіть основні методи оцінки інвестиційних ризиків. 
8. Розкрийте сутність та значення поняття регіональний марке-

тинг.
9. Що таке зонінг?

10.  Яким чином здійснюється проектування в сфері містобудуван-
ня?

11.  Встановіть інвестиційний рейтинг регіону.
12.  Висвітліть характерні особливості моделювання регіональних 

інвестиційних програм.

Теми рефератів
1. Моделювання у економічній сфері.
2. Кадрове забезпечення моделювання державного управління та 

місцевого самоврядування в економічній сфері.
3. Фінансове забезпечення моделювання державного управління 

та місцевого самоврядування в економічній сфері.
4. Інституційне забезпечення та організаційна структура моделю-

вання в економічній сфері. 
5. Зарубіжний досвід моделювання в економічній сфері. 
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Тестові завдання

І. Основними видами забезпечення моделювання в економічній 
сфері з боку органів державного управління є:

а) нормативно-правове;
б) конституційне;
в) фінансове;
г) інституційне;
д) кадрове;
е) науково-технічне;
є) інформаційне;
ж) інвестиційне;
з) правоохоронне.

ІІ. Основними видами забезпечення моделювання в економіч-
ній сфері з боку органів місцевого самоврядування є:

а) нормативно-правове;
б) конституційне;
в) фінансове;
г) інституційне;
д) кадрове;
е) науково-технічне;
є) інформаційне;
ж) інвестиційне;
з) правоохоронне.

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До основних видів інве-
стиційних ризиків належать:

а) ризик перепадів курсів валют;
б) ризик змін котування акцій на фондових ринках;
в) політична нестабільність держави;
г) економічна нестабільність у державі;
д) зміни ринкової кон’юнктури.

IV. Головними цілями регіонального маркетингу є:
а) покращення (збереження конкурентоздатності розташованих у 

регіоні підприємств промисловості та сфери послуг);
б) покращення ступеня ідентифікації громадян з територією свого 

проживання;
в) залучення до регіону нових підприємств, ресурсів;
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г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;
ж)  правильних відповідей немає.

V. До цілей другого рангу в регіональному маркетингу нале-
жать:

а) покращення управління та культурної привабливості;
б) покращення інфраструктури регіону;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає. 

Література [1; 2; 5; 6; 8; 32; 49]

Тема 13. Моделювання у гуманітарній сфері 
1. Завдання, функції, види забезпечення та організаційна структу-

ра моделювання у гуманітарній сфері. 
2. Моделювання якісних і кількісних параметрів єдиного гумані-

тарного простору України. 
3. Регіональні особливості проектування в гуманітарній сфері.
4. Моделювання інтеграції національних меншин в єдиний гума-

нітарний простір України. 

Питання для самоконтролю
1. Висвітліть основні завдання моделювання в гуманітарній сфе-

рі.
2. Які функції виконує моделювання в гуманітарній сфері?
3. У чому полягає матеріальне забезпечення моделювання в гума-

нітарній сфері?
4. Яким чином здійснюється моделювання гуманітарної сфери ре-

гіонів?
5. Змоделюйте якісні параметри єдиного гуманітарного простору.
6. Виділіть кількісні параметри єдиного гуманітарного простору 

України.
7. Висвітліть регіональні особливості проектування в гуманітар-

ній сфері.
8. Яким чином здійснюється моделювання інтеграції національ-

них меншин в єдиний гуманітарний простір України?
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Теми рефератів:
1. Технології моделювання у гуманітарній сфері.
2. Кадрове забезпечення моделювання державного управління та 

місцевого самоврядування в гуманітарній сфері.
3. Фінансове забезпечення моделювання державного управління 

та місцевого самоврядування у гуманітарній сфері.
4. Інституційне забезпечення та організаційна структура моделю-

вання у гуманітарній сфері. 
5. Зарубіжний досвід моделювання у гуманітарній сфері. 

Тестові завдання:

І. Основними видами забезпечення моделювання у гуманітар-
ній сфері з боку органів державного управління є:

а) нормативно-правове;
б) конституційне;
в) фінансове;
г) інституційне;
д) кадрове;
е) науково-технічне;
є) інформаційне;

ж) інвестиційне;
з) правоохоронне.

ІІ. Основними видами забезпечення моделювання у гуманітар-
ній сфері з боку органів місцевого самоврядування є:

а) нормативно-правове;
б) конституційне;
в) фінансове;
г) інституційне;
д) кадрове;
е) науково-технічне;
є) інформаційне;

ж) інвестиційне;
з) правоохоронне.

ІІІ. До основних параметрів моделювання єдиного гуманітарно-
го простору України належать:

а) якісні параметри;
б) кількісні параметри;
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в) культурні параметри;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;
ж)  правильних відповідей немає.

IV. У яких регіонах України національні меншини становлять 
більшість населення? 

а) Донецька область;
б) Автономна республіка Крим;
в) Харківська область;
г) Луганська область;
д) м. Севастополь;
е) Одеська область.

V. Інформаційне забезпечення моделювання у гуманітарній 
сфері здійснюють:

а) управління з інформаційного забезпечення при органах державної 
влади та управління; адміністраціях та ОМС;

б) управління з інформаційного забезпечення при виконавчих коміте-
тах органів місцевого самоврядування;

в) управління з інформаційного забезпечення при Верховній Раді 
України;

г) управління з інформаційного забезпечення при Кабінеті Міні-
стрів України;

д) правильні відповіді “а” і “б”;
е) правильні відповіді “в” і “г”;
є) усі відповіді правильні;
ж) правильних відповідей немає.

Література [2; 5; 6; 8; 11; 17; 42; 54]

Тема 14. Моделювання у сфері національної безпеки 
та міжнародних відносин

1. Завдання, функції, види забезпечення та організаційна структу-
ра моделювання у сфері національної безпеки та міжнародних 
відносин. 

2. Міжнародні та міждержавні моделі. 
3. Національні інтереси України. 
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4. Міжнародний аудит моделей. 
5. Міжнародні угоди України. 
6. Міжнародні та національні гарантії і відповідальність. 
7. Оборонні проекти. Моделі процесів у сфері національної без-

пеки України.

Питання для самоконтролю
1. Висвітліть основні завдання моделювання у сфері національної 

безпеки та міжнародних відносин.
2. Які функції виконує моделювання в сфері національної безпеки 

та міжнародних відносин?
3. У чому полягає матеріальне забезпечення моделювання в сфері 

національної безпеки та міжнародних відносин?
4. Яким чином здійснюється моделювання в сфері національної 

безпеки та міжнародних відносин?
5. Національні інтереси України. Розкрийте зміст та значення тер-

міну.
6. Які ви знаєте міждержавні та міжнародні концепції моделюван-

ня в сфері національної безпеки та міжнародних відносин?
7. Назвіть основні міжнародні угоди України.
8. Які ви знаєте основні міжнародні угоди України в сфері націо-

нальної безпеки та оборони?
9. Що таке міжнародні та національні гарантії?

10. Проаналізуйте основні моделі процесів у сфері національної 
безпеки та оборони України.

Теми рефератів  
1. Моделювання у сфері національної безпеки.
2. Моделювання у сфері міжнародних відносин.
3. Моделі процесів у сфері національної безпеки України.
4. Кадрове забезпечення моделювання державного управління та 

місцевого самоврядування у сфері національної безпеки та між-
народних відносин.

5. Фінансове забезпечення моделювання державного управління 
та місцевого самоврядування у сфері національної безпеки та 
міжнародних відносин.

6. Інституційне забезпечення та організаційна структура моделю-
вання у сфері національної безпеки та міжнародних відносин
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Тестові завдання:

І. Основними видами забезпечення моделювання у сфері націо-
нальної безпеки та міжнародних відносин з боку органів держав-
ного управління є:

а) нормативно-правове;
б) конституційне;
в) фінансове;
г) інституційне;
д) кадрове;
е) науково-технічне;
є) інформаційне;

ж) інвестиційне;
з) національно-безпекове моделювання.

ІІ. Основними видами забезпечення моделювання у сфері на-
ціональної безпеки та міжнародних відносин з боку органів місце-
вого самоврядування є:

а) нормативно-правове;
б) конституційне;
в) фінансове;
г) інституційне;
д) кадрове;
е) науково-технічне;
є) інформаційне;

ж) інвестиційне;
з) національно-безпекове моделювання.

ІІІ. Фінансове забезпечення моделювання у сфері національної 
безпеки та міжнародних відносин здійснюється:  

а) з державного бюджету;
б) з місцевих бюджетів;
в) спеціальних позабюджетних фондів;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і  “в”;
є) усі відповіді правильні;

ж) правильних відповідей немає.
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IV. Моделюванням у сфері національної безпеки та міжнарод-
них відносин безпосередньо займаються:

а) органи державної влади та управління;
б) органи місцевого самоврядування;
в) спеціальні фахівці з моделювання;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і  “в”;
є) усі відповіді правильні;

ж) правильних відповідей немає.

V. Моделювання міжнародних відносин охоплює такі види 
аналізу:

а) кластерний аналіз;
б) факторний аналіз;
в) теоретико-ігровий підхід;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) правильні відповіді “а” і “в”;
є) усі відповіді правильні;

ж) правильних відповідей немає.
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