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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка 

сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує 

вміння навчатися і займатися науковою роботою. Самостійна робота є основним 

засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. 

 Метою самостійної роботи є сприяння якнайглибшому засвоєнню студентами 

знань з дисципліни «Державне управління в економічній сфері», ознайомлення їх 

з основними поняттями дисципліни, поглиблене вивчення теоретичних засад та 

практичних механізмів реалізації державної економічної політики. Також 

методичні матеріали передбачають опанування в повному обсязі навчальної 

програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 

контролювати власну діяльність. 

  Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних знань, умінь, 

навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та наукових робіт, а також виявлення прогалин у 

системі знань із предмета. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Державне управління в 

економічній сфері» становить приблизно 70% часу, необхідного для виконання 

основної освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень. Зміст 

самостійної роботи студента з дисципліни «Державне управління в економічній 

сфері» визначається навчальною програмою дисципліни, методичними 

матеріалами, завданнями викладача. У пропонованих методичних рекомендаціях 

розглядаються форми самостійної роботи студентів, порядок організації та  

контролю самостійної роботи. Подаються основні питання з курсу дисципліни, 

питання для самоконтролю, теми рефератів, а також тестові завдання.  

Перехід України до ринкової економіки, проведення радикальних соціально-

економічних перетворень, які передбачається здійснити в найближчі декілька 



 
років потребує нових підходів у державному управлінні в економічній сфері. 

Особливо актуальним постає питання зміни методів управління економікою 

країни, яка на сьогоднішній день перебуває в кризовому стані, що проявляється в 

значному скороченні промислового виробництва у зв’язку з бойовими діями на 

Сході України, де зосереджено до 20% промислового потенціалу держави. У 

скрутному становищі перебуває і фінансова сфера країни, значну частину банків 

було визнано банкрутом, національна грошова одиниця девальвувала майже 

утричі, а державний борг України наблизився до обсягу її валового внутрішнього 

продукту. Загрозливих масштабів набула корупція в державному управлінні, 

проти якої поки що малорезультативно намагається боротися нинішня влада. 

Водночас задекларовані урядом соціально-економічні перетворення потребують 

кардинальних змін у системі державного управління, насамперед в економічній 

сфері, наближення управлінських норм до європейських стандартів. 

Важлива роль у демократичній державі належить також налагодженню 

ефективної системи державного управління в економічній сфері на всіх рівнях, 

застосовуючи при цьому національний історичний та зарубіжний досвід. 

Впровадження демократичних засад в систему державного управління 

економікою потребує також подальшого правового регулювання діяльності 

органів державної влади та управління, особливо на місцях.  

У ході вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з теоретико-

методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданнями та 

функціями дисципліни, розглядають особливості державного управління в 

економікою в Україні. Всебічне опанування даної дисципліни дозволить слухачам 

знати:  

− теоретичні основи та правове регулювання державного управління в 

економічній сфері; 

− особливості державного управління в економічній сфері в умовах переходу до 

ринкової економіки; 

− структуру органів державного управління економікою; 



 
− особливості державного регулювання в різних галузях економіки; 

− механізми управління державними фінансами; 

− специфіку проведення бюджетної політики держави. 

Отже, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з 

дисципліни «Державне управління в економічній сфері» спрямовані на те, щоб 

дати студентам знання теоретичних основ предмету, а також застосування ними 

здобутих знань, вмінь і навичок на практиці. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ» 

Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

1. Теоретичні основи державного управління економікою 

2. Економічна теорія як методологічне підґрунтя державного управління в 

економічній сфері 

3. Правове регулювання державного управління в економічній сфері 

Змістовий модуль 2. Державне управління економікою в умовах 

переходу на ринкові механізми господарювання 

4. Система державного управління економікою 

5. Державне управління в різних галузях економіки  

6. Загальні принципи економічного розвитку країни 

7. Система господарювання в умовах ринку. Форми доходів в ринковій 

економіці. 

8. Економічне зростання держави як складова загальної траєкторії розвитку 

суспільства 

9. Роль грошово-кредитної системи держави 



 
10. Роль економічної політики держави як системи 

Змістовий модуль 3. Державні фінанси та бюджетний процес 

11. Економічна природа та сутність державних фінансів. Державна 

фінансова політика та механізми її реалізації. 

12. Податки та податкова система 

13. Бюджет і бюджетна система 

14. Державний бюджет України 

15. Місцеві бюджети України 

16. Бюджетний процес і бюджетні процедури 

17. Державні цільові фонди 

18. Державний кредит та державний борг 

Разом годин: 120 
 

 

Зміст  

самостійної роботи з 

дисципліни  

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ» 

     Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

 Тема 1. Теоретичні основи державного управління економікою 

1. Сутність державного управління економікою.  

2. Принципи державного управління економікою.  

3. Функції державного управління економікою.  

4. Форми державного управління економікою.  

5. Методи державного управління в економічній сфері.                                            

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність державного управління економікою. 

2. Назвіть головні функції державного управління економікою. 



 
3. Окресліть основні завдання державного управління в економічній сфері. 

4. Які Ви знаєте основні принципи державного управління в економічній сфері? 

5. Виділіть основні складові державного управління в економічній сфері. 

Теми рефератів: 

1. Теоретичні основи державного управління економікою. 

2. Особливості державного управління в економічній сфері. 

3. Теоретичні основи державного управління в економічній сфері: регіональний 

аспект. 

4. Основні напрямки державного управління в економічній сфері. 

5. Методи державного управління в економічній сфері. 

Тестові завдання: 

І. Державне управління економікою — це:  

а) комплекс економічних цілей і заходів держави, які забезпечують вирішення 

стратегічних і тактичних завдань розвитку економічної системи відповідно до 

інтересів країни; 

б) політика держави, спрямована на максимально можливий добробут суспільства  

шляхом всебічного розвитку соціально-економічної системи країни та 

забезпечення соціальної і політичної стабільності; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Метою державного управління економікою є: 

а) комплекс економічних цілей і заходів держави, які забезпечують вирішення 

стратегічних і тактичних завдань розвитку економічної системи відповідно до 

інтересів країни; 

б) політика держави, спрямована на максимально можливий добробут суспільства  

шляхом всебічного розвитку соціально-економічної системи країни та 

забезпечення соціальної і політичної стабільності; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 



 
ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Економічна політика держави охоплює 

всі аспекти функціонування економіки і включає такі види політики:  

а)  антициклічну; 

б) структурну;   

в)  інвестиційну; 

г)  амортизаційну; 

ґ) антиглобалізаційну; 

д) інноваційну;  

е) конкурентну;  

є) грошово-кредитну;  

ж) фінансово-бюджетну та цінову;  

з) зовнішньоекономічну;  

и) соціальну;  

і) регіональну; 

ї) екологічну. 

ІV. Державне управління економікою, як й іншими сферами суспільної 

життєдіяльності, базується на використанні наступних функцій державного 

управління:  

а) організація; 

б) мотивація; 

в) планування та прогнозування; 

г) регулювання та контроль; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [4; 7; 9; 10; 14; 16; 22]  

 Тема 2. Економічна теорія як методологічне підґрунтя державного 

управління в економічній сфері 



 
1. Сутність поняття “економічна теорія”.  

2. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.  

3. Предмет економічної теорії, її завдання та функції.  

4. Методи економічного дослідження.   

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте неокласичний напрямок в економічній науці. 

2.  Чому економічна теорія як наука виникла саме на початку XVII ст.? 

3.  Назвіть основні функції економічної теорії. 

4.  У чому основна відмінність неокласичної школи від кейсіанства? 

5. Дайте характеристику методів дослідження економічних процесів? 

Теми рефератів: 

1. Сутність та основні складові економічної теорії. 

2. Еволюція розвитку економічної теорії. 

3. Особливості становлення та розвитку економічної теорії в Україні. 

4. Економічна теорія як методологічне підґрунтя державного управління в 

економічній сфері. 

5. Застосування економічної теорії в державному управлінні в економікою 

України. 

Тестові завдання: 

І. Економічна теорія — це: 

а) наука, що вивчає проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів для 

максимального задоволення потреб людей; 

б) наука, яка пояснює події, що відбуваються в економічному житті за допомогою 

моделей дійсності, які відображають в собі реальну економіку; 

в) наука про закономірності розвитку різних галузей господарства тієї чи іншої країни; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 



 
є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Метою економічної теорії є:  

а) вивчення проблеми вибору в умовах обмеженості ресурсів для максимального 

задоволення потреб людей;  

б)  дати пояснення подій, що відбуваються в економічному житті за допомогою 

моделей дійсності, відобразити в собі реальну економіку; 

в) вивчити закономірності розвитку різних галузей господарства тієї чи іншої країни; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До основних функцій економічної теорії 

належать:  

а) світоглядна; 

б) адміністративна; 

в) критична; 

г) методологічна; 

ґ) прогнозувальна; 

д) освітня; 

е) практична. 

ІV. До основних методів економічної теорії належать: 

а) метод аналізу та синтезу; 

б) метод індукції та дедукції; 

в) метод системного підходу;  

г) метод математичного моделювання; 

ґ) метод наукової абстракції; 

д) правильні відповіді “а” - “в”; 

е) правильні відповіді ”г” - “ґ”; 



 
є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

        Література [4; 7; 9; 10; 11; 14; 16; 22]     

 Тема 3. Правове регулювання державного управління в економічній сфері 

1. Основні нормативно-правові акти, що регулюють державне управління 

економікою.  

2. Конституція та Закони України. Укази Президента України з економічних 

питань. 

3.  Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та Центральних органів 

виконавчої влади.  

4. Локальні (місцеві) нормативно-правові акти з питань управління в економічній 

сфері.  

5. Правове регулювання управління економікою та основні напрямки його 

вдосконалення.  

6. Державне управління власністю та бюджетним процесом.  

7. Вплив економіки на управлінську діяльність держави. 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють державне управління 

економікою.  

2. Дайте оцінку правовому регулюванню державного управління економікою. 

3. Проаналізуйте вплив економіки на управлінську діяльність держави. 

4. Розкрийте роль місцевих державних адміністрацій в правовому забезпеченні 

державного управління економікою України. 

5. Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України в сфері 

управління економікою? 

6. Перерахуйте локальні нормативно-правові акти з питань управління в 

економічній сфері. 

Теми рефератів: 

1. Правове регулювання державного управління в економічній сфері. 



 
2. Роль Верховної Ради України в державному регулюванні економіки. 

3. Правові засади прийняття Державного бюджету України. 

4. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій в сфері управління 

економікою на регіональному та місцевому рівнях. 

5. Правотворча діяльність органів місцевого самоврядування в економічній сфері. 

Тестові завдання: 

І. Основними нормативно-правовими актами, що регулюють державне 

управління в економічній сфері, є:  

а) Закони Верховної Ради України та Укази Президента України; 

б) Розпорядження і Постанови Кабінету Міністрів України та Центральних органів 

виконавчої влади; 

в) Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Правотворча діяльність органів місцевого самоврядування в економічній сфері 

зводиться до: 

а) розробки програм соціально-економічного розвитку територіальних громад; 

б) прийняття місцевого бюджету; 

в) участі в прийнятті Державного бюджету України; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Податковий кодекс України був прийнятий в:  

а) 2009 р.; 



 
б) 2010 р.; 

в) 2011 р.; 

г) 2012 р.; 

ґ) 2013 р.; 

д) 2014 р.; 

е) 2015 р.; 

є) 2016 р. 

ІV. Бюджетний кодекс України був прийнятий в:  

а) 2009 р.; 

б) 2010 р.; 

в) 2011 р.; 

г) 2012 р.; 

ґ) 2013 р.; 

д) 2014 р.; 

е) 2015 р.; 

є) 2016 р. 

 Література [5; 6; 15; 17-19; 22] 

 Змістовий модуль 2. Державне управління економікою в умовах переходу 

на ринкові механізми господарювання    

  Тема 4. Система державного управління економікою 

1. Конституційний розподіл державної влади в сфері управління економічними 

процесами в Україні.  

2. Загальна характеристика органів державної влади в сфері управління 

економікою. 

3.  Верховна Рада України.  

4. Інститут Президента України та його роль в державному управлінні 

економікою. 

5. Система органів виконавчої влади як суб'єкт державного управління в 

економічній сфері.  



 
6. Повноваження органів судової влади щодо реалізації державної соціально-

економічної політики.  

7. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління соціально-

економічною інфраструктурою. 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте загальну характеристику органів державної влади в сфері управління 

економікою. 

2. Які повноваження має Верховна Рада України в економічній сфері? 

3. Яку роль відіграє інститут Президента України в державному управлінні 

економікою? 

4. Які повноваження має судова гілка влади в економічній сфері? 

5. Охарактеризуйте повноваження місцевих державних адміністрацій в сфері 

управління економікою України. 

6. Які повноваження мають Центральні органи виконавчої влади в економічній 

сфері? 

7. Проаналізуйте роль Національного банку України в державному регулюванні 

економіки. 

Теми рефератів: 

1. Державне управління економікою в умовах переходу на ринкові механізми 

господарювання.    

2. Система державного управління економікою. 

3. Роль Адміністрації Президента України в державному управлінні економікою. 

4. Повноваження місцевих державних адміністрацій в економічній сфері. 

5. Повноваження органів місцевого самоврядування в економічній сфері. 

Тестові завдання: 

І. Верховна Рада України в економічній сфері має наступні повноваження:  

а) приймає Державний бюджет України; 

б) приймає Закони України, які стосуються соціально-економічного розвитку держави; 

в) розробляє Концепції та Програми соціально-економічного розвитку держави; 



 
г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Кабінет Міністрів України в економічній сфері має наступні повноваження:  

а) приймає Державний бюджет України; 

б) приймає Закони України, які стосуються соціально-економічного розвитку держави; 

в) розробляє Концепції та Програми соціально-економічного розвитку держави; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Адміністрація Президента України в економічній сфері має наступні 

повноваження:  

а) приймає Державний бюджет України; 

б) приймає Закони України, які стосуються соціально-економічного розвитку держави; 

в) розробляє Концепції та Програми соціально-економічного розвитку держави; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Знайдіть неправильну відповідь. До системи органів виконавчої влади в 

економічній сфері належать: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Державна служба зайнятості України; 

в) Державна фіскальна служба України; 



 
г) Верховна Рада України; 

ґ) обласні та районні державні адміністрації; 

д) Київська міська державна адміністрація. 

 Література [5-7; 15; 17-19; 22]  

 Тема 5. Державне управління в різних галузях економіки 

1. Державне управління паливно-енергетичним комплексом країни.  

2. Правовий статус і повноваження Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України.  

3. Державне управління агропромисловим комплексом України.  

4. Особливості державного управління військово-промисловим комплексом, в 

машинобудівній, хімічній, будівельній та інших галузях економіки.  

5. Правове регулювання використання та охорони природних ресурсів.  

6. Державне управління бюджетно-фінансовою, кредитною та податковою 

діяльністю.  

7. Правові засади державного управління транспортом та зв'язком.                                          

Питання для самоконтролю: 

1. Яким чином здійснюється державне управління паливно-енергетичним 

комплексом країни.  

2. Висвітліть характерні особливості державного управління військово-

промисловим комплексом. 

3. Охарактеризуйте правові засади державного управління транспортом та 

зв'язком. 

4. Яким чином здійснюється державне регулювання розвитку рибного 

господарства України? 

5. Назвіть основні підприємства військово-промислового комплексу України. 

6. Які органи влади в Україні відповідають за здійснення кредитної та податкової 

політики? 

7. Яким чином здійснюється охорона природних ресурсів в Україні? 

Теми рефератів: 



 
1. Державне управління в різних галузях економіки. 

2. Державне управління паливно-енергетичним комплексом України. 

3. Особливості державного управління військово-промисловим комплексом. 

4. Державне управління агропромисловим комплексом України. 

5. Державне управління фінансовою сферою України. 

Тестові завдання: 

І. Паливно-енергетичний комплекс країни включає: 

а) вугільну промисловість; 

б) нафтогазову промисловість; 

в) електроенергетику; 

г) металургію; 

ґ) хімічну промисловість; 

д) правильні відповіді “а” - “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІ. Яке з українських міністерств не відповідає за економічний розвиток держави?  

а) Міністерство фінансів України; 

б) Міністерство екології та природних ресурсів України; 

в) Міністерство охорони здоров'я України; 

г) Міністерство економічного розвитку України; 

ґ) Міністерство праці та соціальної політики України; 

д) Міністерство аграрної політики та продовольства України; 

е) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 

є) Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. 

ІІІ. Які органи державної влади причетні до прийняття Державного бюджету 

України? 

а) Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Президент України; 



 
г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. До вироблення основних засад фіскальної політики України причетні:  

а) Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Державна фіскальна служба України; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

     Література [1; 5; 6; 12; 15; 17-19; 22]       

Тема 6. Загальні принципи економічного розвитку країни 

1. Класифікація потреб людини та характеристика факторів (ресурсів) 

виробництва. 

2.  Альтернативність використання ресурсів та необхідність раціонального 

вибору. 

3.  Сутність економічної системи та її основні елементи.  

4. Типи змішаної економічної системи.  

5. Моделі змішаної економіки окремих зарубіжних країн та України. 

Питання для самоконтролю: 

1. Визначте чинники, які впливають на зростання потреб людини. 

2. Які існують основні потреби людини? 

3. Дайте характеристику матеріальних і людських ресурсів виробництва. 

4. У чому полягають причини втручання держави в управління економічними 

процесами? 



 
5. Що таке економічна система? 

6. Охарактеризуйте моделі змішаної економічної системи в зарубіжних країнах. 

7. В яких країнах світу до цього часу існує комуністична планова економіка? 

Теми рефератів: 

1. Загальні принципи економічного розвитку країни. 

2. Класифікація потреб людини. 

3. Економічна система та її складові. 

4. Економічні системи в державах ЄС. 

5. Китайська модель розвитку економіки та її вплив на глобалізацію економічних 

процесів у світі. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильну відповідь. До основних груп потреб людини належать: 

а) фізіологічні потреби; 

б) етнічні потреби; 

в) економічні потреби; 

г) юридичні потреби; 

ґ) психологічні потреби; 

д) трудові потреби; 

е) соціальні потреби. 

ІІ. Економічна система держави включає: 

а) продуктивні сили; 

б) техніко-економічні та організаційно-економічні відносини;  

в) виробничі відносини або відносини економічної власності; 

г) господарський механізм; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. В яких країнах на сьогоднішній день є соціалістична планова економіка є 



 
панівною? 

а) Китайська Народна республіка; 

б) КНДР; 

в) Куба; 

г) Монголія; 

ґ) Сербія; 

д) Ангола; 

е) Ефіопія. 

ІV. В якій країні соціалістична планова економіка поєднується з ринковою?  

а) Китайська Народна республіка; 

б) КНДР; 

в) Куба; 

г) Монголія; 

ґ) Сербія; 

д) Ангола; 

е) Ефіопія; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [4; 7; 9; 10; 14; 16; 22]   

 Тема 7. Система господарювання в умовах ринку. Форми доходів в ринковій 

економіці. 

1. Визначення поняття “ринок” та його види. Ринкова інфраструктура.  

2. Основні типи ринкових структур та монополізація економіки.  

3. Антимонопольна політика держави.  

4. Проблеми нерівності в доходах. Крива Лоренца. Індекс Джині.  

5. Рента як форма реалізації власності на виняткові ресурси.  

6. Типи та види земельної ренти.  

7. Позичковий процент. Фактори, що впливають на ставку процента.  

8. Прибуток. Фактори, що зумовлюють диференціацію прибутку. 

Питання для самоконтролю: 



 
1. Дайте визначення ринку як економічній категорії. 

2. За якими ознаками класифікують види ринків? 

3. Поясніть причини монополізації економіки. 

4. Визначте необхідність та зміст антимонопольної політики держави. 

5. Дайте характеристику ринку  чистої монополії. 

6. Поясніть сутність факторного принципу розподілу доходів. 

7. Порівняйте принципи розподілу доходів у командно-адміністративній та 

ринковій економіці. 

8. Охарактеризуйте прибуток як платню за підприємницькі здібності. 

Теми рефератів: 

1. Система господарювання в умовах ринку.  

2. Форми доходів в ринковій економіці. 

3. Проблема монополізації економіки України. 

4. Антимонопольна політика та її вплив на розвиток економіки України. 

5. Особливості запровадження ринкових відносин в аграрній сфері України. 

Тестові завдання: 

І. Ринок — це:  

а) це місце, де відбуваються відносини купівлі-продажу товарів і послуг у 

грошовій формі; 

б) сфера ринкової економіки, що споживає вироблені товари та послуги і визначає 

їх необхідну кількість та ціну; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Ринкова інфраструктура — це: 

а) різні установи, підприємства, організації, що обслуговують різноманітні види 

ринків, створюють сприятливі умови для їхнього ефективного функціонування; 

б) біржі, банки, фінансово-кредитні посередники, комерційні фонди, страхові 

агенції, служби зайнятості, торговельні та інші організації, кожна з яких діє у 

своїй сфері; 



 
в) різноманітні засоби для ведення бізнесу; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Антимонопольна політика держави — це:  

а) діяльність держави, спрямована на створення і розвиток конкурентного 

середовища, антимонопольне регулювання з метою сприяння зростанню 

ефективності виробництва, кращому задоволенню потреб суспільства, 

підвищенню конкурентноздатності національної економіки; 

б) діяльність держави, спрямована на забезпечення змагання між суб'єктами 

господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над 

іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі;  

в) економічна політика, спрямована на запобігання монопольній діяльності, її 

обмеження та припинення, а також на розвиток конкуренції; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Основними напрямками антимонопольної політики держави є: 

а) демонополізація економіки; 

б) захист та сприяння розвитку економічної конкуренції; 

в) антимонопольне регулювання; 

г) державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 



 
є) правильних відповідей немає. 

Література [4; 7; 9; 10; 14; 16; 22]  

 Тема 8. Економічне зростання держави як складова загальної траєкторії 

розвитку суспільства 

1. Економічне зростання та його показники.  

2. Фактори економічного зростання.  

3. Циклічність економіки. Причини та види циклічних коливань.  

4. Сутність, причини та види інфляції. Наслідки інфляції.  

5. Зайнятість та безробіття в ринковій економіці. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність економічного зростання. 

2. Дайте характеристику показників економічного зростання. 

3. Розкрийте сутність та причини інфляції. 

4. Що таке циклічність економіки? 

5. Що таке зайнятість населення? 

6. Проаналізуйте роль Державної служби зайнятості України та її структурних 

підрозділів в подоланні безробіття. 

7. Які заходи вживають місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування для подолання безробіття в Україні? 

Теми рефератів: 

1. Економічне зростання держави як складова загальної траєкторії розвитку 

суспільства. 

2. Інфляційні процеси в сучасній Україні. 

3. Проблема зайнятості населення України на сучасному етапі розвитку 

економіки. 

4. Сутність та основні види безробіття. 

5. Проблема безробіття в Україні та шляхи її подолання. 

Тестові завдання: 

І. До основних типів економічного зростання належить:  



 
а) екстенсивний тип економічного зростання; 

б) інтенсивний тип економічного зростання; 

в) циклічне економічне зростання; 

г) постійне економічне зростання; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Інтенсивний тип економічного зростання здійснюється:  

а) шляхом ефективнішого використання ресурсів на основі науково-технічного 

прогрессу (НТР) та найкращих форм організації виробництв;  

б) шляхом збільшення обсягів залучених до процесу виробництва ресурсів; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Фактори попиту економічного зростання мають наступне:  

а) здатність до нарощування виробництва недостатня для розширення загального 

випуску продукції. Необхідним є також розподіл зростаючих обсягів ресурсів з 

метою отримання максимальної кількості корисної продукції; 

б) для реалізації зростаючого виробничого потенціалу в економіці треба 

забезпечити повне використання збільшених обсягів всіх ресурсів, а це потребує 

збільшення рівня сукупних витрат, тобто сукупного попиту; 

в) кількість та якість природних ресурсів, кількість та якість трудових ресурсів, 

обсяг основного капіталу (основні фонди); 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Інфляція — це: 



 
а) надмірне, проти потреб товарообігу збільшення кількості паперових грошей з 

наступним їх швидким знеціненням, яка проявляється у зростанні загального 

рівня цін та зниженням купівельної спроможністі грошей; 

б) величина зростання цін на основні товари і послуги в державі за поточний рік; 

в) відносне зростання цін, за якого ціни на окремі товари (послуги) зростають 

значно швидше (нафта, наприклад), ніж інші, або ж останні можуть залишатися 

постійними;  

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [4; 7; 9; 10; 14; 16; 22] 

 Тема 9. Роль грошово-кредитної системи держави 

1. Гроші, їх сутність та функції.  

2. Еволюція грошей.  

3. Пропозиція грошей та попит на гроші.  

4. Сутність, структура та функції банківської системи.  

5. Грошово-кредитна політика держави.  

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття “гроші”. 

2. Які функції виконують гроші? 

3. Назвіть приклади сучасних видів грошей. 

4. Дайте визначення грошово-кредитній політиці держави. 

5. Проаналізуйте основні напрямки грошово-кредитної політики держави? 

6. Назвіть головні недоліки розвитку банківської системи України. 

Теми рефератів: 

1. Роль грошово-кредитної системи держави. 

2. Грошово-кредитна система держави в зарубіжних країнах. 



 
3. Грошово-кредитна система держави в країнах ЄС (на прикладі будь-якої країни 

Союзу). 

4. Грошово-кредитна політика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. 

5. Особливості розвитку банківської системи України. 

Тестові завдання: 

І. Гроші — це: 

а) особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та 

послуг; 

б) товар, який виконує функції мірила вартості та засобу обігу;  

в) засіб нагромадження та платежу;  

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. До основних функцій грошей належать:  

а) міра вартості; 

б) засіб обігу; 

в) засіб нагромадження; 

г) засіб платежу; 

ґ) світові гроші; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Міра вартості грошей — це:  

а)  функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, 

надаючи їй форму ціни; для забезпечення виконання грошима функції міри 

вартості держава у законодавчому порядку впроваджує масштаб цін та 



 
встановлює певну грошову одиницю для розрахунків — національну валюту; 

б) функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових 

зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що виникають у процесі 

розширеного відтворення; 

в) функція, що пов'язана із здатністю грошей бути засобом збереження вартості, 

представником абстрактної форми багатства; сутність цієї функції полягає в тому, 

що гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються на скарб; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. До основних видів грошей належать:  

а) повноцінні гроші - гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості 

благородного металу, що міститься в них; 

б) неповноцінні гроші - роші, які не мають власної субстанціональної вартості; 

в) змішані форми грошей ─ гроші, якими користувалися в період переходу від 

повноцінних до неповноцінних грошей;  

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [4; 7; 9; 10; 14; 16; 22] 

 Тема 10. Роль економічної політики держави як системи 

1.Сутність економічної політики держави.  

2. Неспроможності ринку та необхідність державного втручання в економіку. 

3. Структура цілей економічної політики держави та сучасні теоретичні підходи до 

обґрунтування механізму їх досягнення.  



 
4. Основні методи та інструменти державного регулювання економіки.  

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність економічної політики держави. 

2. Назвіть головні складові економічної політики держави. 

3. Які причини викликають необхідність державного регулювання економіки? 

4. Які методи та інструменти державного регулювання економіки Ви знаєте? 

5. Проаналізуйте особливості діяльності місцевих державних адміністрацій в 

реалізації державної економічної політики. 

6. Яким чином здійснюється державне регулювання економіки України? 

7. Проаналізуйте зарубіжний досвід державного регулювання економіки. 

8. Що таке цілі економічної політики держави? 

Теми рефератів: 

1. Роль економічної політики держави як системи. 

2. Економічна політика України: сучасний стан та перспективи розвитку. 

3. Державна економічна політика в Україні: регіональні особливості. 

4. Особливості державного регулювання економіки України. 

5. Державне регулювання економіки в країнах ЄС (на прикладі однієї з країн). 

Тестові завдання: 

І. Економічна політика держави — це:  

а) комплекс економічних цілей і заходів держави, які забезпечують вирішення 

стратегічних і тактичних завдань розвитку економічної системи відповідно до 

інтересів країни; 

б) політика держави, спрямована на максимально можливий добробут суспільства  

шляхом всебічного розвитку соціально-економічної системи країни та 

забезпечення соціальної і політичної стабільності; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Метою економічної політики держави є: 

а) комплекс економічних цілей і заходів держави, які забезпечують вирішення 



 
стратегічних і тактичних завдань розвитку економічної системи відповідно до 

інтересів країни; 

б) політика держави, спрямована на максимально можливий добробут суспільства  

шляхом всебічного розвитку соціально-економічної системи країни та 

забезпечення соціальної і політичної стабільності; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Державне регулювання економіки — це: 

а) система заходів задля здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої 

діяльності держави, спрямованої на створення нормальних умов ефективного 

функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем 

розвитку національної економіки й всього суспільства;  

б) регулююча діяльність держави, що передбачає регулювання економічних та 

соціальних відносин з метою реалізації певних цілей;  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Знайдіть неправильну відповідь. До основних функцій державного 

регулювання економіки належать:  

а) цільова функція; 

б) стимулююча функція; 

в) нормативна функція; 

г) коригуюча функція; 

ґ) політична функція; 

д) соціальна функція; 

е) функція безпосереднього управління неринковим сектором економіки; 

є) контролююча функція. 

Література [4-7; 20; 26; 28; 31] 

 Змістовий модуль 3. Державні фінанси та бюджетний процес 

 Тема 11. Економічна природа та сутність державних фінансів. Державна 



 
фінансова політика та механізми її реалізації. 

1. Історичні та економічні передумови виникнення фінансів.  

2. Еволюція загальної теорії фінансів.  

3. Поняття та функції державних фінансів.  

4. Роль та місце державних фінансів у фінансовій системі.  

5. Фінансова політика як складова економічної політики держави.  

6. Поняття та структура фінансового механізму.  

7. Фінансовий апарат та його функції.  

8. Нормативно-правове забезпечення управління державними фінансами 

України. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте зміст основних передумов виникнення фінансів. 

2. Опишіть складові фінансової системи країни. 

3. Розкрийте зміст категорії “фінансова політика” та напрямків її прояву. 

4. Які повноваження мають органи управління фінансовою сферою? 

5. Що таке фінансовий механізм? 

6. Обґрунтуйте, в чому полягає особлива роль Бюджетного кодексу України в 

нормативно-правовому забезпеченні сфери публічних фінансів? 

7. Охарактеризуйте структуру фінансового апарату в Україні на 

загальнодержавному рівні. 

Теми рефератів: 

1. Державні фінанси та бюджетний процес. 

2. Економічна природа та сутність державних фінансів.  

3. Державна фінансова політика та механізми її реалізації. 

4. Правове регулювання державної фінансової політики в Україні. 

5. Державна фінансова політика в країнах ЄС (на прикладі однієї з країн). 

Тестові завдання: 

І. Державні фінанси — це:  

а) сфера грошових відносин, що виникла у зв'язку з розподілом і перерозподілом 



 
вартості валового внутрішнього продукту і частини національного багатства, 

пов'язана з формуванням фінансових ресурсів і підпорядкування держави й 

підприємств і використанням державних коштів на витрати з розширення 

виробництва, задоволення соціально-культурних потреб населення, оборони 

країни й державного управління; 

б) фінанси, які  функціонують на загальнодержавному, регіональному й місцевому 

рівнях і включають бюджет, позабюджетні фонди, державний кредит, фінанси 

державних і муніципальних підприємств; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. До основних функцій державних фінансів належать: 

а) формування фінансових ресурсів для забезпечення загальнонаціональних 

потреб; 

б) використання коштів централізованих фондів для надання державою 

загальносуспільних (неподільних) послуг; 

в) контроль за раціональним розподілом фінансових ресурсів (державний 

фінансовий контроль); 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Фінансові ресурси держави формуються 

через:  

а) бюджет держави (зведений бюджет); 

б) позабюджетні фонди цільового призначення; 

в) державні запозичення; 

г) муніципальні позики; 

ґ) фінанси державного сектора економіки. 



 
ІV. Загальнодержавні фінанси в Україні включають:  

а) державний бюджет; 

б) загальнодержавні цільові фонди; 

в) державний борг; 

г) фінанси державних підприємств; 

ґ) резервні фонди; 

д) правильні відповіді “а” - “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) Ваш варіант відповідей. 

 Література [1-3; 7; 8; 12; 13; 21; 27] 

 Тема 12. Податки та податкова система 

1. Економічна сутність та кваліфікація податків. 

2. Структура та принципи побудови податкової системи.  

3. Податкова система і податкова політика України.  

4. Особливості обрахування і сплати окремих видів податків. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність і складові податкової системи. 

2. Охарактеризуйте призначення і роль податку на прибуток підприємств. 

3. Які основні особливості обрахування та сплати податку на доходи фізичних 

осіб? 

4. Назвіть основні види державних податків в Україні. 

5. Проаналізуйте механізм сплати ПДВ в Україні. 

6. Висвітліть характерні особливості стягнення митних зборів в Україні. 

7. Куди надходить податок на доходи фізичних осіб? 

Теми рефератів: 

1. Податки та податкова система. 

2. Податкова система сучасної України. 

3. Фіскальні органи України: сучасний стан та перспективи реформування. 

4. Податкова політика в Україні на регіональному та місцевому рівнях. 



 
5. Податкова політика в державах ЄС. 

6. Податкова політика в США. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильну відповідь. До основних державних податків та зборів 

належать:  

а) податок з доходів фізичних осіб; 

б) податок з прибутку підприємств; 

в) єдиний податок; 

г) податок на додану вартість; 

ґ) акцизні збори. 

ІІ. До місцевих податків та зборів належать: 

а) податок з доходів фізичних осіб; 

б) податок з прибутку підприємств; 

в) єдиний податок; 

г) податок на додану вартість; 

ґ) акцизні збори. 

ІІІ. На сьогоднішній день розмір податку на додану вартість в Україні 

складає:  

а) 10%; 

б) 13%; 

в) 15%; 

г) 18%; 

ґ) 20%; 

д) 22%; 

е) 25%. 

ІV. Розмір податку на доходи фізичних осіб складає:  

а) 10%; 

б) 13%; 

в) 15%; 



 
г) 18%; 

ґ) 20%. 

 Література [1-3; 7; 8; 13; 27]  

 Тема 13. Бюджет і бюджетна система 

1. Бюджет як економічна та правова категорія.  

2. Сутність поняття “бюджетна система”.  

3. Принципи побудови бюджетної системи.  

4. Бюджетна класифікація.  

5. Бюджетне планування. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке бюджет? 

2. Які види бюджетів існують в Україні? 

3. Які функції виконує бюджет як економічна категорія? 

4. Поясніть сутність поняття “зведений бюджет держави”. 

5. Охарактеризуйте існуючі методи бюджетного планування. 

6. Що таке бюджетна класифікація та які її складові? 

7. Охарактеризуйте сучасну бюджетну політику України. 

Теми рефератів: 

1. Бюджет і бюджетна система. 

2. Бюджетна система сучасної України. 

3. Місцеві бюджети в бюджетній системі сучасної України. 

4. Особливості бюджетного планування в Україні на регіональному та місцевому 

рівнях. 

5. Бюджетна політика в зарубіжних країнах. 

6. Бюджетне планування в державах ЄС. 

Тестові завдання: 

І. Бюджет — це: 

а) план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади 



 
Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом 

бюджетного періоду; 

б) форма подання показників поточного чи оперативного фінансового плану 

капітальних укладень (фінансового забезпечення реалізації інвестиційного 

проекту); такий план розробляють на етапі нового будівництва, реконструкції і 

модернізації основних фондів, придбання нових видів обладнання та 

нематеріальних активів;  

в) система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і 

підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування 

та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення 

суспільних потреб; щорічний баланс надходжень та видатків, який розробляють 

державні органи для активного впливу на економічний процес та підвищення його 

ефективності; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Бюджетна система України — це:  

а) процес перерозподілу коштів між бюджетами, що полягає в передаванні 

частини фінансових ресурсів бюджетів вищих рівнів бюджетам нижчих рівнів з 

метою збалансування останніх  

б) сукупність Державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з 

урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-

територіального устроїв і врегульована нормами права;  

в) сукупність заходів і грошових коштів та створення умов, що сприяють 

нормальному проходженню бюджетного процесу, реалізації намічених планів, 

програм, проектів, підтримання стабільного функціонування бюджетної системи 

та її бюджетів, запобігання порушенням законів і нормативних актів;  



 
г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Бюджетне регулювання - це:  

а) надання коштів з муніципальних бюджетів до державного бюджету з метою 

збалансування доходів і видатків державного бюджету; 

б) надання коштів з державного бюджету муніципальним бюджетам з метою 

збалансування доходів і видатків усіх бюджетів; 

в) надання коштів з муніципальних бюджетів іншим муніципальним бюджетам у формі 

субсидій; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Бюджетне забезпечення — це:  

а) процес перерозподілу коштів між бюджетами, що полягає в передаванні 

частини фінансових ресурсів бюджетів вищих рівнів бюджетам нижчих рівнів з 

метою збалансування останніх  

б) сукупність Державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з 

урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-

територіального устроїв і врегульована нормами права;  

в) сукупність заходів і грошових коштів та створення умов, що сприяють 

нормальному проходженню бюджетного процесу, реалізації намічених планів, 

програм, проектів, підтримання стабільного функціонування бюджетної системи 

та її бюджетів, запобігання порушенням законів і нормативних актів;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 



 
ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

 Література [1-3; 7; 8; 13; 26] 

 Тема 14. Державний бюджет України  

1. Призначення і роль державного бюджету.  

2. Особливості формування доходів державного бюджету.  

3. Видатки державного бюджету.  

4. Міжбюджетні трансферти в Державному бюджеті України. 

5. Бюджетний дефіцит: причини, види та шляхи оптимізації. 

Питання для самоконтролю: 

1. Вкажіть критерії класифікації доходів державного бюджету України. 

2. Розкрийте сутність та зміст понять “бюджетний дефіцит”. 

3.  Що таке бюджетний профіцит? 

4. Вкажіть основні статті доходів державного бюджету України. 

5. На які групи поділяються видатки державного бюджету? 

6. На які сфери найбільше витрачається коштів з державного бюджету? 

7. Проаналізуйте масштаби дефіциту державного бюджету України. 

8. Яким чином можна зменшити дефіцит державного бюджету України? 

Теми рефератів: 

1. Державний бюджет України. 

2. Особливості формування доходів та видатків Державного бюджету України. 

3. Учасники прийняття Державного бюджету України. 

4. Бюджетна політика в Україні в контексті децентралізації державного 

управління. 

5. Особливості формування доходів та видатків державного бюджету країн ЄС (на 

прикладі однієї з країн). 

6. Державний бюджет США. 



 
Тестові завдання: 

І. Державний бюджет України - це:  

а) план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом 

бюджетного періоду; 

б) форма подання показників поточного чи оперативного фінансового плану 

капітальних укладень (фінансового забезпечення реалізації інвестиційного 

проекту); такий план розробляють на етапі нового будівництва, реконструкції і 

модернізації основних фондів, придбання нових видів обладнання та 

нематеріальних активів;  

в) система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і 

підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування 

та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення 

суспільних потреб; щорічний баланс надходжень та видатків, який розробляють 

державні органи для активного впливу на економічний процес та підвищення його 

ефективності; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. До методів бюджетного регулювання належать: 

а) балансовий метод; 

б) метод відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і доходів; 

в) надання бюджетних трансфертів; 

г) встановлення надбавок до загальнодержавних податків; 

ґ) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) усі відповіді правильні. 



 
ІІІ. Фінансове вирівнювання - це: 

а) приведення у відповідність витрат бюджетів (за економічною та функціональною 

класифікацією) до гарантованого державою мінімального рівня соціальних послуг на 

душу населення, ліквідація значних диспропорцій у здійсненні видатків у розрізі 

окремих територій;   

б) перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів; 

в) спрямування коштів з "багатших" регіонів у "бідніші" з метою збалансування дохідної 

і видаткової частини муніципальних бюджетів. 

IV. Дефіцит бюджету - це: 

а) перевищення видатків бюджету над його доходами; 

б) перевищення доходів бюджету над його видатками; 

в) невчасне або неповне фінансування галузей бюджетної системи; 

г) правильні відповіді "б" і "в". 

V. Профіцит бюджету - це: 

а) перевищення видатків бюджету над його доходами; 

б) перевищення доходів бюджету над його видатками; 

в) невчасне або неповне фінансування галузей бюджетної системи. 

Література [1-3; 7; 8; 13; 27] 

 Тема 15. Місцеві бюджети України 

1. Сутність та призначення місцевих бюджетів.  

2. Особливості формування доходів місцевих бюджетів. 

3.  Видатки місцевих бюджетів.  

4. Міжбюджетні відносини в Україні та їх складові.  

5. Міжбюджетні трансферти. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які основні види місцевих податків та зборів існують в зарубіжних країнах? 

2. У чому полягають проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів в 

умовах поглиблення соціально-економічних реформ? 

3. Яку частку в місцевих бюджетах займають трансферти, субвенції та інші 



 
перерахунки з державного бюджету? 

4. У чому полягає проблема недостатнього забезпечення фінансовими ресурсами 

місцевих органів влади для виконання ними делегованих повноважень? 

5. Висвітліть особливості ресурсного забезпечення видатків місцевих бюджетів на 

делеговані повноваження.  

6. У чому полягає проблема залежності органів місцевого самоврядування від 

центрального уряду в ухваленні рішень щодо доходів та видатків? 

7. Яким чином обмеженість можливостей органів місцевого самоврядування 

впливає на збільшення ефективності збору податків, що формують місцеві 

бюджети?  

8. Покажіть права органів місцевого самоврядування в сфері місцевого 

оподаткування.  

Теми рефератів: 

1. Місцеві бюджети в структурі місцевих фінансів. 

2. Особливості формування місцевих бюджетів великих та малих міст України. 

3. Власні та закріплені державою доходи місцевих бюджетів. 

4. Статті видатків місцевих бюджетів. 

5. Система муніципальних позик як один з напрямків муніципальних властей з 

наповнення місцевих бюджетів та соціально-економічного розвитку міст. 

6. Управління місцевими фінансами. 

7. Особливості формування місцевих бюджетів та фінансів в зарубіжних країнах. 

Тестові завдання: 

І. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок: 

 а) власних джерел та міжбюджетних трансфертів; 

 б) власних джерел і закріплених загальнодержавних податків, зборів і інших 

обов’язкових платежів, міжбюджетних трансфертів; 

 в) власних джерел, закріплених загальнодержавних податків, зборів і інших 

обов’язкових платежів, муніципальних позик; 

 г) власних джерел, закріплених загальнодержавних податків, зборів і інших 



 
обов’язкових платежів, муніципальних позик та комунальних кредитів. 

ІІ. Основними статтями доходів бюджетів міст є: 

а) місцеві податки і збори; 

б) податок на прибуток підприємств і прибутковий податок з громадян; 

в) місцеві податки та збори, податок на прибуток підприємств і прибутковий 

податок з громадян; 

г) місцеві податки і збори, прибутковий податок з громадян; 

ґ) субвенції з Державного бюджету України; 

д) правильних відповідей немає; 

е) Ваші варіанти відповідей. 

ІІІ. Видатки місцевих бюджетів це: 

а) видатки на фінансування закладів освіти та охорони здоров’я; 

б) видатки на утримання органів місцевого самоврядування та муніципальних 

установ;  

в) видатки на економічні відносини, що виникають у зв’язку з фінансуванням 

власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування; 

г) видатки на утримання органів місцевого самоврядування; 

ґ) усі відповіді правильні; 

д) правильних відповідей немає. 

IV. Головними статтями видатків місцевих бюджетів є: 

а) видатки на утримання органів державного управління та місцевого 

самоврядування; 

б) видатки на розвиток житлово-комунального господарства та на утримання 

органів місцевого самоврядування; 

в) видатки на фінансування закладів освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту і соціального забезпечення, а також витрати на утримання органів 

державної влади та управління і місцевого самоврядування; 

г) видатки на розвиток житлово-комунального господарства, фінансування закладів 

освіти та охорони здоров’я. 



 
  Література [1-3; 7; 8; 13; 27; 29; 30] 

 Тема 16. Бюджетний процес і бюджетні процедури 

1. Сутність поняття “бюджетний процес”.  

2. Загальна характеристика бюджетного процесу в Україні.  

3. Характеристика учасників бюджетного процесу на державному та місцевому 

рівнях.  

4. Повноваження учасників бюджетного процесу. 

5. Сутність та особливості здійснення бюджетних процедур в Україні. 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення бюджетному процесу, назвіть його основні завдання та 

принципи. 

2. Охарактеризуйте основні стадії бюджетного процесу в Україні. 

3. Які функції виконує Міністерство фінансів України в бюджетному процесі в 

нашій державі? 

4. Що таке бюджетні процедури? 

5. Яким чином здійснюються бюджетні процедури в Україні? 

6. Охарактеризуйте особливості розвитку бюджетного процесу в державах ЄС. 

Теми рефератів: 

1. Бюджетний процес в Україні. 

2. Складові бюджетного процесу в Україні. 

3. Бюджетні процедури в Україні. 

4. Складові бюджетних процедур в Україні. 

5. Бюджетний процес в зарубіжних країнах. 

Тестові завдання: 

І.  Бюджетний процес – це: 

а) встановлений законом порядок складання, розгляду, затвердження й виконання 

бюджетів, що входять до системи бюджетів; 

б) порядок контролю за виконанням бюджетів, а також звітів про виконання їх; 

в) процес забезпечення доходів бюджетів та його видатків, що здійснюється 



 
місцевим органом виконавчої влади або виконавчим органом місцевого 

самоврядування; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Згідно з Конституцією України місцеві бюджети складають, затверджують та 

виконують: 

а) місцеві державні адміністрації; 

б) територіальні органи Державного казначейства України;  

в) органи місцевого самоврядування; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Які існують методи фінансового контролю на місцевому рівні? 

а) попередній, поточний і наступний; 

б) ревізії і перевірки;  

в) самоаналіз; 

г) аудит; 

д) ревізії, перевірки і обстеження. 

ІV. Бюджетні процедури — це:  

а) процес підготовки проекту бюджету виконавчим органом державної влади або 

місцевого самоврядування, його оформлення, подання до представницького 

органу влади, розгляду, слухання в представницькому органі влади, а також 

порядок доопрацювання проекту, внесення до нього змін, затвердження бюджету, 

введення його в дію та затвердження звіту відповідно до визначених термінів; 



 
б) порядок контролю за виконанням бюджетів, а також звітів про виконання їх; 

в) процес забезпечення доходів бюджетів та його видатків, що здійснюється 

місцевим органом виконавчої влади або виконавчим органом місцевого 

самоврядування; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [1-3; 7; 8; 13; 27] 

 Тема 17. Державні цільові фонди         

1. Сутність фондів фінансових ресурсів цільового призначення.  

2. Пенсійний фонд України.  

3. Фонди соціального страхування в Україні.  

4. Інші фонди цільового призначення.                  

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте державні цільові фонди. 

2. Розкрийте структуру, призначення та основні функції Пенсійного фонду 

України. 

3. З яких джерел формується Фонд загальнообов'язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття? 

4. Які основні державні цільові фонди існують в Україні? 

5. Висвітліть основні джерела наповнення державних цільових фондів. 

6. Яким чином можна подолати дефіцит бюджету Пенсійного фонду України? 

Теми рефератів: 

1. Державні цільові фонди в Україні. 

2. Пенсійний фонд України. 

3. Проблема дефіциту Пенсійного фонду України та шляхи її подолання. 

4. Вплив політики Міжнародного валютного фонду на формування фінансових 



 
ресурсів Пенсійного фонду України. 

5. Державні цільові фонди в зарубіжних країнах. 

Тестові завдання: 

І. Державні цільові фонди — це:  

а) спеціальні фонди, що формуються в складі видатків державного бюджету і 

використовуються для фінансування невідкладних заходів, не передбачених при 

затвердженні їх; 

б) форма перерозподілу та використання фінансових ресурсів, залучених державою для 

фінансування суспільних потреб із визначених джерел, що мають цільове призначення; 

в)  фонди фінансових ресурсів, що формуються органами державної влади за рахунок 

визначених законом джерел; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Позабюджетні фонди державного бюджету - це: 

а) фонди фінансових ресурсів, що формуються органами державної влади за рахунок 

визначених законом джерел; 

б) спеціальні фонди, що формуються в складі видатків державного бюджету і 

використовуються для фінансування невідкладних заходів, не передбачених при 

затвердженні їх; 

в) кошти, які використовуються для розв’язання конкретних проблем, визначених 

органами державної влади; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 



 
IV. Резервні фонди державного бюджету - це: 

а) фонди фінансових ресурсів, що формуються органами державної влади за рахунок 

визначених законом джерел; 

б) спеціальні фонди, що формуються в складі видатків державного бюджету і 

використовуються для фінансування невідкладних заходів, не передбачених при 

затвердженні їх; 

в) кошти, які використовуються для розв’язання конкретних проблем, визначених 

органами державної влади; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Цільові фонди державного бюджету - це: 

а) фонди фінансових ресурсів, що формуються органами державної влади за рахунок 

визначених законом джерел; 

б) спеціальні фонди, що формуються в складі видатків державного бюджету і 

використовуються для фінансування невідкладних заходів, не передбачених при 

затвердженні їх; 

в) кошти, які використовуються для розв’язання конкретних проблем, визначених 

органами державної влади; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

  Література [1-3; 7; 8; 13; 21; 27]   

 Тема 18. Державний кредит та державний борг  

1. Сутність поняття та форми державного кредиту.  



 
2. Класифікація державних позик.  

3. Сутність поняття “державний борг”.  

4. Державний борг та гарантований державою борг.  

5. Управління державним боргом. 

Питання для самоконтролю: 

1. Окресліть відмінності між державним та банківським кредитом. 

2. Що таке державний борг та які існують основні методи управління державним 

боргом? 

3. Розкрийте сутність поняття “гарантований державою борг”. 

4. Чим відрізняється державний від гарантованого державою боргу? 

5. Що таке внутрішній та зовнішній державний борг? 

6. За рахунок яких джерел здійснюється обслуговування державного боргу 

України? 

Теми рефератів: 

1. Державний кредит. 

2. Державний борг. 

3. Внутрішній державний борг України. 

4. Зовнішній державний борг України. 

5. Особливості обслуговування державного боргу України. 

Тестові завдання: 

І. Державний кредит — це:  

а) кредит, наданий державою юридичним особам з державною користю; 

б) фінансові та кредитні відносини між державою та юридичними особами, формування 

та використання централізованих грошових фондів держави; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. До основних форм державного кредиту належать: 

а) державні позички; 

б) державний кредит бюджетам органів місцевого самоврядування; 



 
в) казначейські зобов'язання; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. До внутрішнього державного кредиту належать:  

а) державні позики; 

б) ощадна справа - перетворення частини вкладів населення в державні позики 

ощадна справа - перетворення частини вкладів населення в державні позики; 

в) запозичення коштів загальнодержавного позичкового фонду; 

г) казначейські позики; 

ґ) гарантовані позики; 

д) правильні відповіді “а” - “в”; 

є) правильні відповіді “г” - “ґ”; 

ж) усі відповіді правильні; 

з) правильних відповідей немає. 

ІV. Державний борг — це: 

а) загальна сума заборгованості держави (АРК чи місцевого самоврядування), яка 

складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави (АРК 

чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (АРК чи 

місцевого самоврядування), що вступають в дію в результаті виданих гарантій за 

кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору 

про борг; 

б) загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених 

кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного 

запозичення; 

в) внутрішні, зовнішні та гарантовані державою боргові зобов'язання; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 



 
ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 
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