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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Державне управління в економічній сфері країни – істотна ознака 
сучасної ринкової економіки змішаного типу. Розумний симбіоз ринкових і 
державних регуляторів дає можливість реалізовувати соціально-економічні 
цілі розвитку суспільства, досягати високої ефективності виробництва, 
стабільного економічного розвитку, забезпечувати соціальну справедливість. 

Трансформація економічної системи України ставить за мету 
формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Досягти цього 
неможливо без активної участі держави. 

Мета навчальної дисципліни «Державне управління в економічній 
сфері» – дати студентам знання про сутність, засоби, сфери, об’єкти і 
механізми державного управління в економічній сфері. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес досягнення 
національних цілей та інтересів шляхом діяльності суб'єктів публічної сфери, 
в тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого 
самоврядування. 

Особливого значення набуває з’ясування ролі інструментів регулювання, 
а саме: прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової 
трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого 
впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-
економічних відносин. 
 

Міждисциплінарні зв’язки: ця дисципліна базується на знаннях з 
професійно-орієнтованих дисциплін «Соціологія», «Основи економічної 
теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Менеджмент», «Стратегічний 
менеджмент», «Організаційна поведінка», «Правознавство», «Державне та 
регіональне управління», «Адміністративний менеджмент», «Управління 
персоналом». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

ДИСЦИПЛІНИ 
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ» 

 
№ 

пор. 
Назва теми 

1 Державне регулювання економіки, як функція держави 
2 Стратегія соціально-економічного розвитку країни 
3 Фінансова політика 
4 Структурна та інвестиційна політика 
5 Науково-технічна та інноваційна політика 
6 Державне регулювання підприємництва 
7 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
8 Державне регулювання цін та інфляції 
9 Регіональна економічна політика 
10 Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання 
11 Державне регулювання природоохоронної діяльності 

Разом годин: 90 
 

 
 

ЗМІСТ  
дисципліни 

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ» 
 

Тема 1. Державне регулювання економіки, як функція держави 
Національна економіка, ДРЕ як наука, функція держави, – навчальна 

дисципліна. Класична теорія саморегулювання. Кейнсіанство. Монетаризм. 
Неокласичний синтез. Економічна система. Змішана система 
макроекономічного регулювання. Моделі, цілі та функції ДРЕ. Економічний 
лібералізм і економічний дирежизм. Об’єкти і суб’єкти ДРЕ. Макроекономічна 
ефективність. 

Літ ерат ура [6; 8; 9] 
 
Тема 2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни 
Економічне прогнозування. Мікро- та макропрогноз. Функції 

макропрогнозвування. Методи макропрогнозування. Макроекономічне 
планування. Системне планування. Аполітична та критична теорія 
планування. Мета, цілі, функції макропланування. Принцип макропланування. 
Об’єкти, суб’єкти та сфера макропланування. Стратегічне макроекономічне 
планування. Макроекономічне програмування. 

Літ ерат ура [1; 8; 9; 12–16] 
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Тема 3. Фінансова політика 
Фінансово-бюджетне регулювання. Фінансова система країни. Державні 

фінанси. Державний бюджет. Фінансова політика держави. Типи фінансової 
політики. Фіскальна політика. Бюджетні доходи. Податки. Податкова система. 
Дефіцит державного бюджету. Державний борг. Суб’єкти державного 
регулювання. Фінансово-бюджетної сфери. 

Літ ерат ура [7; 8] 
 

Тема 4. Структурна та інвестиційна політика 
Структура економіки. Критерії визначення структури. Основні види 

структури економіки. Відтворювальна структура. Галузева структура. Види 
економічної діяльності. Територіальна структура. Соціальна структура. 

Літ ерат ура [8; 12] 
 

Тема 5. Науково-технічна та інноваційна політика 
Науково-технічний прогрес. Науково-технічний потенціал. Державна 

науково-технічна політика. Інновації. Інноваційні процеси. Матеріально-
технічна база науки. Фонд винаходів та відкриттів. Інноваційний фонд. 
Державна інноваційна політика. Інноваційний потенціал держави. 
Синхронізація інноваційних і інвестиційних циклів. Механізм 
макроекономічного регулювання інноваційної діяльності. Науково-технічне 
прогнозування. Інноваційні центри зростання. Технополіси. Технопарки. 
Венчурні підприємства. Соціальна ефективність впровадження НТП. 

Літ ерат ура [2; 8] 
 
Тема 6. Державне регулювання підприємництва 
Виробнича діяльність. Державне регулювання виробничої діяльності. 

Підприємництво. Мікроекономічна політика. Підприємницьке середовище. 
Інституціольні перетворення. Конкурентна політика. Антимонопольна 
політика. Мале підприємство. Система державного регулювання малого 
підприємництва. Державний сектор економіки. Державне підприємництво. 
Макро- та мікроекономічна ефективність державного сектору. Казенні 
підприємства. Унітарні підприємства. Управління державними 
корпоративними правами. Економіка погоджень. 

Літ ерат ура [4; 8; 9] 
 
Тема 7. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
Економічні методи регулювання ЗЕД, адміністративні методи 

регулювання ЗЕД, митно-тарифне регулювання, нетарифне регулювання, 
митні тарифи, прості (одноколонні) тарифи, складні (багатоколонні) тарифи; 
мито, адвалорне мито, специфічне і змішане мито, антидемпінгове мито, 
компенсаційне мито, заборона експорту й імпорту, квотування, ліцензування, 
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«добровільні» обмеження експорту, антидемпінгові заходи, імпортний 
депозит. 

Літ ерат ура [5; 17] 
 
Тема 8. Держ авне регулювання цін т а інфляції 
Державна промислова політика. Тактика «пристосування» та «активного 

формування». Структура промисловості. Міжгалузевий народногосподарський 
комплекс. Промисловий комплекс України. Конкурентний національний 
ринок. Потреби держави в продукції промисловості. Аграрна політика 
держави. Аграрно-промисловий комплекс (АПК). Структура АПК. Земельна 
реформа. Торговельна політика держави. Засоби впливу на функціонування 
сфери товарного обігу. 

Літ ерат ура [5; 18] 
 
Тема 9. Регіональна економічна політ ика 
Регіональна політика держави. Об’єкти та суб’єкти. Принципи 

економічного районування. Регіональна організація економіки України. 
Керованість регіонами. Принципи державної регіональної політики. Місцеве 
самоврядування. Територіальна громада. Місцеві бюджети. Державна 
регіональна бюджетно-фінансова політика. Регіональна соціальна політика. 

Регіональні програми. Прогнози соціально-економічного розвитку 
регіонів. 

Література [4; 10] 
 
Тема 10. Суспільний сект ор економіки як об'єкт  держ авного 

регулювання 
Соціальна політика. Принципи соціальної політики. Завдання соціальної 

політики. Соціальні амортизатори. Державне регулювання ринку праці. 
Мінімальна заробітна плата. Стимулювання попиту на робочу силу. 
Перерозподіл доходів як функція держави. Споживчий кошик. Рівень життя. 
Якість життя. Індекс людського розвитку. Прожитковий мінімум. 
Мінімальний споживчий бюджет. Межа малозабезпеченості. Соціальне 
страхування. Нормативи мінімального споживання на душу населення. 
Нормативи споживання платних послуг. Нормативи забезпечення населення 
об’єктами соціальної інфраструктури. Соціальна інфраструктура. Основні 
показники розвитку соціальної інфраструктури. 

Літ ерат ура [4; 10] 
 
Тема 11. Держ авне регулювання природоохоронної діяльност і 
Навколишнє середовище. Екологічна політика. Рівні регулювання 

природокористування. Основні завдання державного регулювання 
природокористування. Національний рівень регулювання 
природокористуванням. Державна регіональна еколого-економічна політика. 
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Регіональні природоохоронні фонди. Місцевий рівень управління 
природоохоронною діяльністю. 

Літ ерат ура [4; 10] 
 
 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
 

1. Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного 
регулювання економіки. 

2. Функції держави у сучасній ринковій економіці. 
3. Сутність державного регулювання економіки. 
4. Методи державного регулювання економіки. 
5. Система органів державного регулювання економіки. 
6. Президент України та його повноваження. 
7. Верховна Рада України та її повноваження. 
8. Кабінет Міністрів України та його функції. 
9. Міністерства, відомства та інші центральні органи виконавчої влади. 

10. Місцеві державні адміністрації. 
11. Правове регулювання економіки. 
12. Адміністративні методи державного регулювання економіки. 
13. Державні замовлення та контракти в системі державного 

регулювання економіки. 
14. Прогнозування економічного розвитку в системі державного 

регулювання економіки. 
15. Місце соціально-економічних прогнозів у системі державного 

регулювання економіки. 
16. Функції економічного й соціального прогнозування. 
17. Система та класифікація методів прогнозування. 
18. Макроекономічне планування в системі державного регулювання 

економіки. 
19. Повноваження місцевих рад у сфері фінансів. 
20. Місце макроекономічного планування в системі державного 

регулювання економіки. 
21. Організація розроблення та реалізація індикативних планів. 
22. Методи макроекономічного планування. 
23. Фінансово-кредитне регулювання економіки. 
24. Податкове регулювання. 
25. Державні замовлення як засіб задоволення державних потреб. 
26. Грошово-кредитне регулювання. 
27. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
28. Основи зовнішньоекономічної політики. 
29. Регулювання торговельної діяльності. 
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30. Регулювання іноземного інвестування. 
31. Роль держави в залученні іноземних кредитів. 
32. Державне регулювання структурних зрушень та інвестиційної 

діяльності. 
33. Структура та структурні зрушення у розвитку економіки. 
34. Державне регулювання структурних зрушень в економіці. 
35. Підприємство як об’єкт державного регулювання у процесі 

роздержавлення і приватизації. 
36. Роль держави у процесі становлення підприємницького середовища в 

Україні. 
37. Механізм державного регулювання підприємництва. 
38. Науково-технічний прогрес та економічне зростання. 
39. Необхідність і сутність науково-технічної політики. 
40. Форми та методи реалізації науково-технічної політики. 
41. Характеристика державного регулювання промислового 

виробництва. 
42. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу. 
43. Сутність, мета, основні завдання та показники соціальної політики. 
44. Реальні доходи населення та їх регулювання. 
45. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг. 
46. Регулювання ринку праці та зайнятості населення. 
47. Державне регулювання природоохоронної діяльності. 
48. Методи бюджетного регулювання доходів місцевого 

самоврядування. 
49. Пріоритети внутрішньої політики сучасної української держави. 
50. Формування правової та соціальної держави в Україні. 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. У чому виявляється необхідність державного регулювання 
економіки? 

2. Які функції виконує держава у сучасній ринкові економіці? 
3. Яка економіка «переможе» в майбутньому: ринкова чи змішана? 
4. Які інструменти та методи ДРЕ є найбільш досконалими? 
5. Які існують органи державного регулювання в Україні? 
6. Скільки гілок влади діє в нашій державі? 
7. Які функції міністерств, відомств, державних комітетів? 
8. Які функції та повноваження Президента, Верховної Ради і Кабінету 

Міністрів України? 
9. Яка сучасна стратегія і тактика грошово-кредитної та валютної 

політики України? 
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10. У чому сутність і цілі зовнішньоекономічної політики України? 
11. Що перешкоджає вступу України до Всесвітньої торговельні 

організації? 
12. Які основні види зовнішньоекономічної діяльності? 
13. Які бувають форми здійснення інвестицій? 
14. Які існують стимули для іноземного інвестування у країні? 
15. Що представляє собою структура економіки України? 
16. Який існує зв'язок між інвестиційною та структурною політикою? 
17. Що треба зробити для пожвавлення інвестиційної активності в 

Україні? 
18. Що становить основу державної інвестиційної політики? 
19. З якими гарантіями безпосередньо пов'язане підвищення 

інвестиційної активності в країні? 
20. У чому сутність підприємницького середовища в Україні? 
21. Які позитивні та негативні наслідки приватизації державного майна в 

Україні? 
22. Які існують напрями і методи демонополізації української 

економіки? 
23. Які існують проблеми запровадження механізму банкрутства 

підприємств Україні? 
24. Що входить до складу інфраструктури ринку? 
25. У чому суть НТП як фактора виробничої функції? 
26. Які існують напрями науково-технічної політики в Україні? 
27. Що заважає Україні стати провідною науково-технічною країною? 
28. Що належить до методів прямого регулювання? 
29. За якими ознаками здійснюється класифікація інновацій? 
30. Що належить до народногосподарських міжгалузевих комплексів 

промислового виробництва. 
31. У чому полягає сутність аграрної політики держави? 
32. Що таке міжгалузевий народногосподарський комплекс? 
33. Залежно від типу галузей і форм власності як буде здійснюватись 

державне регулювання промислового виробництва? 
34. Яка мета державного регулювання функціонування та розвитку 

агропромислового комплексу? 
35. Для оцінювання рівня життя населення використовується система 

показників. На які групи їх можна класифікувати? 
36. Що є інформаційною основою державного регулювання зайнятості 

населення? 
37. Які основні функції регулювання ринку праці в Україні? 
38. Які показники соціальних гарантій населенню застосовують для 

прогнозування рівня життя населення та державного його 
регулювання? 
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39. Які функції і обов’язки Державної служби зайнятості? 
40. Регіональна економічна політика, її сутність і завдання. 
41. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави. 
42. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 
43. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного 

розвитку регіону. 
44. Які існують основні проблеми екологічного стану України? 
45. Які бувають екологічні обмеження у свободі економічної діяльності? 
46. Яка проводиться екологічна політика в контексті державної політики 

України? 
47. За рахунок чого здійснюється фінансування заходів з охорони 

навколишнього природного середовища? 
48. Який найважливіший інструмент охорони навколишнього 

середовища? 
 

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
 

1. Предмет і метод державного регулювання економіки. 
2. Основні типи економічних систем та механізми їх регулювання. 
3. Функції, цілі, суб’єкти та об’єкти ДРЕ. 
4. Економічна політика держави. 
5. Елементи державного регулювання економіки в міжнародному 

співтоваристві. 
6. Основи макроекономічного прогнозування 
7. Наукові основи макроекономічного планування. 
8. Основні форми державного планування. 
9. Стратегічне планування та програмування соціально-економічного 

розвитку. 
10. Сутність ДРЕ. 
11. Назвіть, які моделі ДРЕ існують у світі. 
12. Що виступає об’єктами ДРЕ? 
13. Назвіть основні функції ДРЕ. 
14. Схарактеризуйте основні цілі ДРЕ. 
15. Основи макроекономічного прогнозування 
16. Наукові основи макроекономічного планування. 
17. Основні форми державного планування. 
18. Стратегічне планування та програмування соціально-економічного 

розвитку. 
19. Сутність макроекономічного планування? 
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20. Фінансово-бюджетне регулювання. 
21. Кредитно-грошова політика держави. 
22. Моделі регулювання ринку цінних паперів. 
23. Поняття структури економіки. Види структури. 
24. Світовий досвід структурної перебудови економіки. 
25. Структура МГБ. 
26. Значення МГБ для структурної перебудови економіки. 
27. Напрями ДР інвестиційної діяльності. 
28. Науково-технічна та інноваційна політика. 
29. Вплив держави на науково-технічний розвиток. 
30. Державна науково-технічна політика. 
31. Державна інноваційна політика. 
32. Механізми макроекономічного стимулювання, фінансування та 

регулювання інноваційної діяльності. 
33. Світовий досвід науково-технічного розвитку держави. 
34. Науковий та інноваційний потенціали держави. 
35. Моделі розвитку наукової та інноваційної держави. 
36. Виробнича діяльність як сфера державного регулювання. 
37. Підприємництво як об’єкт державного регулювання. 
38. Інституційні перетворення як передумова становлення та розвитку 

підприємництва в Україні. 
39. Державне підприємництво та управління державними 

підприємствами. 
40. Основні положення державної регуляторної політики. 
41. Основні напрями інституційних перетворень в Україні. 
42. Засоби антимонопольного регулювання. 
43. Функції державного сектору економіки. 
44. Форми державних підприємств. 
45. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
46. Сутність, цілі та принципи зовнішньоекономічної політики України. 
47. Особливості державного регулювання ЗЕД у високорозвинених 

країнах. 
48. Органи державного регулювання ЗЕД. 
49. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на ЗЕД. 
50. Платіжний баланс як основний засіб регулювання ЗЕД. 
51. Основні завдання зовнішньоекономічної політики держави. 
52. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної політики. 
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53. Платіжний баланс держави як основний інструмент регулювання 
ЗЕД. 

54. Структура платіжного балансу країни. 
55. Державне регулювання цін та інфляції. 
56. Сутність, цілі й засоби реалізації державної промислової політики. 
57. Державне регулювання відносин в агропромисловому комплексі 

України. 
58. Вплив держави на розвиток сфери товарного обігу. 
59. Державне регулювання туристичної сфери. 
60. Основні цілі промислової політики. 
61. Назвіть основні МГНГК України. 
62. Методи впливу держави на вирішення основних проблем аграрного 

сектору України. 
63. Що таке торговельна політика держави? 
64. Принципи і цілі регіональної політики України. 
65. Основні форми і методи державного розвитку регіонів. 
66. Державні регіональні прогнози і прогнози. 
67. Цілі державної регіональної політики. 
68. Що включає механізм державного розвитку регіонів? 
69. Що передбачає розроблення комплексних програм розвитку 

регіонів? 
70. Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання. 
71. Соціальна політика держави: цілі, принципи, пріоритети. 
72. Принципи розрахунку системи соціальних норм і нормативів. 
73. Державне регулювання ринку праці, доходів та споживання 

населення. 
74. Державне регулювання рівня та якості життя. 
75. Основні параметри державного планування соціальної 

інфраструктури. 
76. Принципи соціальної політики держави. 
77. Світовий досвід регулювання соціального розвитку держави. 
78. Суб’єкти і об’єкти державного регулювання ринку праці. 
79. Основні елементи системи соціального захисту. 
80. Структура соціального комплексу країни. 
81. Природне середовище як об’єкт державного регулювання. 
82. Національний та регіональні рівні державного регулювання 

природоохоронної діяльності. 
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83. Місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю. 
84. Сучасні підходи до визначення інструментів державного 

регулювання економіки. 
85. Сутнісні характеристики державного регулювання економіки. 
86. Юридичне забезпечення цілей державного регулювання економіки. 
87. Антимонопольна діяльність. Забезпечення цивілізованих засад 

конкуренції. 
88. Впровадження системної методології програмного та проектного 

управління стратегічним розвитком територій в Україні. 
89. Методи бюджетного регулювання доходів місцевого 

самоврядування. 
90. Формування правової та соціальної держави в Україні. 
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