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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Державне управління в економічній сфері» 

Курс 3 3 

Семестр 5 5 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 50 6 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 70 114 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Статус дисципліни: обов'язкова  

3. Мета та завдання навчальної дисципліни. Сприяння якнайглибшому 

засвоєнню студентами знань з дисципліни «Державне управління в економічній сфері», 

ознайомлення їх з основними поняттями дисципліни, поглиблене вивчення теоретичних 

засад і практичних  механізмів державного управління в економічній сфері  України. 

Завдання: 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, вивчення особливостей управлінської діяльності в економіці. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної 

галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність планувати та управляти часом.  

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
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Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.  

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.  

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

 
 

5. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
У

сь
о
го
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Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

Теоретичні основи державного 

управління економікою 

7 2 1    4 

Економічна теорія як методологічне 

підґрунтя державного управління в 

економічній сфері 

7 2 1    4 

Правове регулювання державного 

управління в економічній сфері 

7 2 1    4 

Модульний контроль   

Разом 21 6 3    12 

Змістовий модуль 2. Державне управління економікою в умовах переходу на 

ринкові механізми господарювання 

Система державного управління 

економікою 

7 2 1    4 

Державне управління в різних 

галузях економіки  

7 2 1    4 

Загальні принципи економічного 

розвитку країни 

7 2 1    4 

Система господарювання в умовах 

ринку. Форми доходів в ринковій 

економіці. 

7 2 1    4 

Економічне зростання держави як 

складова загальної траєкторії 

розвитку суспільства 

7 2 1    4 
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Роль грошово-кредитної системи 

держави 

7 2 1    4 

Роль економічної політики держави 

як системи 

7 2 1    4 

Модульний контроль   

Разом 49 14 7    28 

Змістовий модуль 3. Державні фінанси та бюджетний процес 

Економічна природа та сутність 

державних фінансів. Державна 

фінансова політика та механізми її 

реалізації. 

5 1 1    3 

Податки та податкова система 5 1 1    3 

Бюджет і бюджетна система 7 2 1    4 

Державний бюджет України 7 2 1    4 

Місцеві бюджети України 7 2 1    4 

Бюджетний процес і бюджетні 

процедури 

7 2 1    4 

Державні цільові фонди 6 2     4 

Державний кредит та державний 

борг 

6 2     4 

Модульний контроль   

Разом 50 14 6    30 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 34 16 - - - 70 
 

 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

Теоретичні основи державного 

управління економікою 

15 1     14 

Економічна теорія як методологічне 

підґрунтя державного управління в 

економічній сфері 

15 1     14 

Правове регулювання державного 15 1     14 
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управління в економічній сфері 

Модульний контроль   

Разом 45 3     42 

Змістовий модуль 2. Державне управління економікою в умовах переходу на 

ринкові механізми господарювання 

Система державного управління 

економікою 

7 1     6 

Державне управління в різних 

галузях економіки  

7 1     6 

Загальні принципи економічного 

розвитку країни 

7 1     6 

Система господарювання в умовах 

ринку. Форми доходів в ринковій 

економіці. 

6      6 

Економічне зростання держави як 

складова загальної траєкторії 

розвитку суспільства 

6      6 

Роль грошово-кредитної системи 

держави 

6      6 

Роль економічної політики держави 

як системи 

6      6 

Модульний контроль   

Разом 52 3     48 

Змістовий модуль 3. Державні фінанси та бюджетний процес 

Економічна природа та сутність 

державних фінансів. Державна 

фінансова політика та механізми її 

реалізації. 

3      3 

Податки та податкова система 3      3 

Бюджет і бюджетна система 3      3 

Державний бюджет України 3      3 

Місцеві бюджети України 3      3 

Бюджетний процес і бюджетні 

процедури 

3      3 

Державні цільові фонди 3      3 

Державний кредит та державний 

борг 

3      3 

Модульний контроль   

Разом 24      24 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

  

Усього 120 6  - - - 114 
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6. Програма навчальної дисципліни 

 

 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.   

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.  

 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.  

 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. 
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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. 

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. 

  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. 

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. 

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

 Тема 8. 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. 
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5. Грошово-кредитна політика держави.  

Література [4; 7; 9; 10; 14; 16; 22] 

 Змістовий модуль 3. Державні фінанси та бюджетний процес 

 Тема 9. 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. 

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

 Тема 10. 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. 

 Література [1-3; 7; 8; 13; 26] 

 Тема 11. 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. 

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

 Тема 12. 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.   

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

V. Плани семінарських занять 

 Змістовий модуль 2. Державне управління економікою в умовах переходу 

на ринкові механізми господарювання    

 Тема 1. 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.  
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4. Сутність, причини та види інфляції. Наслідки інфляції.  

5. Зайнятість та безробіття в ринковій економіці. 

Література [4; 7; 9; 10; 14; 16; 22] 

 Тема 2. 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.  

Література [4-7; 20; 26; 28; 31] 

 Змістовий модуль 3. Державні фінанси та бюджетний процес 

 Тема 3. 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. 

Література [1-3; 7; 8; 13; 27]  

 Тема 4. 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. 

Література [1-3; 7; 8; 13; 27] 

 Тема 5. 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. 

Література [1-3; 7; 8; 13; 27]  

 Тема 6. 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.  

                                                                       Література [1-3; 7; 8; 13; 21; 23; 25; 32] 

   7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 



11 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

а
л
ьн

а 
к
-с

ть
 

б
а
л
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

а
л
ьн

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

а
л
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

а
л
ьн

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

а
л
ів

 

 

Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 

Відвідування семінарських 

занять 

1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 43 - 98 

Максимальна кількість балів:  171 

171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = 

загальна кількість балів. 

- 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

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. Охарактеризуйте неокласичний напрямок в економічній науці. 

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

7. Що є предметом економічної теорії? 

8.  Назвіть основні функції економічної теорії. 

9.  У чому основна відмінність неокласичної школи від кейсіанства? 

10. Дайте характеристику методів дослідження економічних процесів? 

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

економікою.  

12. Дайте оцінку правовому регулюванню державного управління економікою. 

13. Проаналізуйте вплив економіки на управлінську діяльність держави. 

14. Розкрийте роль місцевих державних адміністрацій в правовому забезпеченні 
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державного управління економікою України. 

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

управління економікою? 

16. Дайте загальну характеристику органів державної влади в сфері управління 

економікою. 

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

18. Яку роль відіграє інститут Президента України в державному управлінні 

економікою? 

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

20. Охарактеризуйте повноваження місцевих державних адміністрацій в сфері 

управління економікою України. 

21. Які повноваження мають Центральні органи виконавчої влади в економічній 

сфері? 

22. Яким чином здійснюється державне управління паливно-енергетичним 

комплексом країни.  

23. Висвітліть характерні особливості державного управління військово-

промисловим комплексом. 

24. Охарактеризуйте правові засади державного управління транспортом та 

зв'язком. 

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

політики? 

26. Яким чином здійснюється охорона природних ресурсів в Україні? 

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

28. Дайте характеристику матеріальних і людських ресурсів виробництва. 

29. У чому полягають причини втручання держави в управління економічними 

процесами? 

30. Що таке економічна система? 

31. Охарактеризуйте моделі змішаної економічної системи в зарубіжних країнах. 

32. Дайте визначення ринку як економічній категорії. 

33. За якими ознаками класифікують види ринків? 

34. Поясніть причини монополізації економіки. 

35. Визначте необхідність та зміст антимонопольної політики держави. 

36. Дайте характеристику ринку  чистої монополії. 

37. Поясніть сутність факторного принципу розподілу доходів. 

38. Порівняйте принципи розподілу доходів у командно-адміністративній та 

ринковій економіці. 

39. Охарактеризуйте прибуток як платню за підприємницькі здібності. 

40. Розкрийте сутність економічного зростання. 

41. Дайте характеристику показників економічного зростання. 

42. Розкрийте сутність та причини інфляції. 

43. Проаналізуйте роль Державної служби зайнятості України та її структурних 

підрозділів в подоланні безробіття. 

44. Які заходи вживають місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
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самоврядування для подолання безробіття в Україні? 

45. Назвіть приклади сучасних видів грошей. 

46. Дайте визначення грошово-кредитній політиці держави. 

47. Проаналізуйте основні напрямки грошово-кредитної політики держави? 

48. Назвіть головні недоліки розвитку банківської системи України. 

49. Які причини викликають необхідність державного регулювання економіки? 

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

51. Проаналізуйте особливості діяльності місцевих державних адміністрацій в 

реалізації державної економічної політики. 

52. Яким чином здійснюється державне регулювання економіки України? 

53. Розкрийте зміст основних передумов виникнення фінансів. 

54. Опишіть складові фінансової системи країни. 

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

56. Які повноваження мають органи управління фінансовою сферою? 

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

нормативно-правовому забезпеченні сфери публічних фінансів? 

58. Охарактеризуйте структуру фінансового апарату в Україні на 

загальнодержавному рівні. 

59. Розкрийте сутність і складові податкової системи. 

60. Охарактеризуйте призначення і роль податку на прибуток підприємств. 

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

осіб? 

62. Назвіть основні види державних податків в Україні. 

63. Які функції виконує бюджет як економічна категорія? 

64. Поясніть сутність поняття “зведений бюджет держави”. 

65. Охарактеризуйте існуючі методи бюджетного планування. 

66. Що таке бюджетна класифікація та які її складові? 

67. Охарактеризуйте сучасну бюджетну політику України. 

68. Вкажіть критерії класифікації доходів державного бюджету України. 

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

профіцит”. 

70. Вкажіть основні статті доходів державного бюджету України. 

71. Які основні доходи закріплені за бюджетами органів місцевого 

самоврядування? 

72. На які групи поділяються видатки державного бюджету? 

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

умовах поглиблення соціально-економічних реформ? 

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

перерахунки з державного бюджету? 

75. Вкажіть мету регулювання міжбюджетних відносин та охарактеризуйте типи 

міжбюджетних трансфертів. 

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

принципи. 
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77. Охарактеризуйте основні стадії бюджетного процесу в Україні. 

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

нашій державі? 

79. Що таке бюджетні процедури? 

80. Яким чином здійснюються бюджетні процедури в Україні? 

81. Охарактеризуйте державні цільові фонди. 

82. Розкрийте структуру, призначення та основні функції Пенсійного фонду 

України. 

83. З яких джерел формується Фонд загальнообов'язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття? 

84. Які основні державні цільові фонди існують в Україні? 

85. Висвітліть основні джерела наповнення державних цільових фондів. 

86. Окресліть відмінності між державним та банківським кредитом. 

87. Що таке державний борг та які існують основні методи управління 

державним боргом? 

88. Розкрийте сутність поняття “гарантований державою борг”. 

89. Чим відрізняється державний від гарантованого державою боргу? 

90. Що таке внутрішній та зовнішній державний борг? 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Екзамен 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

1. Господарська діяльність та економічна система суспільства. 

2. Розвиток ринкових відносин в перехідній економіці України. 

3.Командно-адміністративна і ринкова модель економіки: порівняльна 

характеристика. 

4.Інституційні перетворення в економіці України. 

5.Суб’єкт ринку та їх економічні цілі. 

6.Роздержавлення та приватизація в Україні. 
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7.Правова база формування відносин власності в Україні. 

8.Підприємництво в сучасній господарській діяльності. 

9.Державна підтримка підприємництва в Україні. 

10.Маркетинг в підприємницькій діяльності і його розвиток в Україні. 

11.Попит і поведінка споживачів у ринковій економіці. 

12.Поведінка фірм в умовах досконалої 

конкуренції. 

13.Поведінка фірм в умовах недосконалої конкуренції. 

14.Поведінка фірм в умовах монополії. 

15.Формування муніципальної власності і проблеми її використання в Україні. 

16.Соціально орієнтоване ринкове господарство. 

17.Тіньова економіка в Україні. 

18.Український досвід формування біржового ринку. 

19.Роль іноземного капіталу в становленні ринкових відносин в Україні. 

20.Формування податкової системи України. 

21.Основні етапи розвитку та особливості сучасної економічної теорії. 

22.Економічний зміст відносин власності. 

23.Регіональні аспекти перетворень відносин власності в Україні. 

24.Розвиток підприємства в регіоні. 

25.Протиріччя економічного розвитку. 

26.Характеристика основних економічних моделей. 

27.Інфраструктура ринку та вплив держави на її формування. 

28.Суспільний розподіл праці і його вплив на розвиток ринку. 

29.Монополії та антимонопольне законодавство в Україні. 

30.Конкурентоспроможність української економіки. 

31.Взаємодія попиту та пропозиції в ринковій економіці. 

32.Проблеми формування конкурентного середовища в Україні. 

33.Проблема диверсифікації доходів в Україні та шляхи її розв’язання. 

34.Методи державного регулювання економіки. 

35.Економічна безпека держави: сутність, проблеми забезпечення. 

36.Економічне зростання і економічний розвиток. 

37.Грошово-кредитна система України. 

38.Монетарна політика держави. 

39.Планування соціально-економічного розвитку України. 

40.Соціально-економічний розвиток регіону. 

41.Регіональна структура економіки України. 

42.Соціальна політика в Україні. 

43.Інвестиційні державна політика та інвестиційна привабливість України. 

44.Державна підтримка депресивних територій. 

45.Функціонування вільних економічних зон (ВЕЗ) і територій пріоритетного 

розвитку (ТПР) в Україні: проблеми і перспективи. 

46.Зовнішньоекономічна діяльність і її регулювання в Україні. 

47.Україні в глобальній економічній системі. 
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48.Економічні реформи в східноєвропейських країнах: досвід для України. 

49.Формування ринку праці в Україні. 

50.Економічний розвиток і життєвий рівень населення. 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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