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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Перехід України до ринкової економіки, проведення радикальних соціальноекономічних 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.
«Державне управління в економічній сфері» є однією з дисциплін, що
належить до тих, які створюють основну базу знань, необхідну для ефективної
підготовки фахівців з менеджменту організацій, в галузі державного управління
та місцевого самоврядування, державної служби, регіонального розвитку.
Підготовка фахівців в сфері державного управління має на меті дати слухачам
теоретичні знання та виробити в них практичні навики опрацьовувати й

обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем
державного управління та місцевого самоврядування, а також передбачає
вивчення національних традицій державного управління економікою, які
ґрунтуються на вітчизняних та зарубіжних теоретичних розробках і практичних
засадах функціонування даного інституту на сучасному етапі державотворення,
позначеному проведенням адміністративної реформи.
У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни «Державне управління в
економічній сфері» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
міститься як теоретичний матеріал, так і специфіка застосування отриманих знань
та навичок на практиці.
У ході вивчення даного предмету магістранти знайомляться з теоретикометодологічними

засадами,

об'єктом,

предметом,

метою

та

завданнями

дисципліни, вивчають основи економічної теорії як складової державного
управління в економічній сфері. Всебічне опанування данної 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, програма навчальної дисципліни «Державне управління в економічній
сфері» спрямована на те, щоб дати слухачам знання теоретичних основ
дисципліни та застосування ними здобутих знань, умінь та навичок на практиці.
Дисципліна «Державне управління в економічній сфері» викладатиметься з
урахуванням найсучасніших інтерактивних методик.
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Зміст
дисципліни
«Державне управління в економічній сфері»
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни
Тема 1. Теоретичні основи державного управління економікою
Сутність

державного

управління

економікою.

Принципи

державного

управління економікою. Функції державного управління економікою. Форми
державного

управління

економікою.

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
Сутність поняття “економічна теорія”. Виникнення економічної теорії та
основні етапи її розвитку. Предмет економічної теорії, її завдання та функції.
Методи економічного дослідження.
Література [4; 7; 9; 10; 11; 14; 16; 22]
Тема 3. Правове регулювання державного управління в економічній сфері
Основні нормативно-правові акти, що регулюють державне управління
економікою. Конституція та Закони України. Укази Президента України з
економічних питань. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та
Центральних органів виконавчої влади. Локальні (місцеві) нормативно-правові
акти з питань управління в економічній сфері. Правове регулювання управління
економікою та основні напрямки його вдосконалення. Державне управління
власністю та бюджетним процесом. 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
Конституційний розподіл державної влади в сфері управління економічними
процесами в Україні. Загальна характеристика органів державної влади в сфері
управління економікою. Верховна Рада України. Інститут Президента України та
його роль в державному управлінні економікою. Система органів виконавчої
влади як суб'єкт державного управління в економічній сфері. Повноваження
органів судової влади щодо реалізації державної соціально-економічної політики.
Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління соціальноекономічною інфраструктурою.
Література [5-7; 15; 17-19; 22]
Тема 5. Державне управління в різних галузях економіки
Державне управління паливно-енергетичним комплексом країни. Правовий
статус і повноваження Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Державне управління агропромисловим комплексом України. Особливості
державного управління військово-промисловим комплексом, в машинобудівній,
хімічній, будівельній та інших галузях економіки. Правове регулювання
використання та охорони природних ресурсів. Державне управління бюджетнофінансовою, кредитною та податковою діяльністю. Правові засади державного
управління транспортом та зв'язком.
Література [1; 5; 6; 12; 15; 17-19; 22]
Тема 6. Загальні принципи економічного розвитку країни
Класифікація
виробництва.

потреб

людини

Альтернативність

та

характеристика

використання

факторів

ресурсів

та

(ресурсів)

необхідність

раціонального вибору. Сутність економічної системи та її основні елементи.
Типи змішаної економічної системи. 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.
Визначення поняття “ринок” та його види. Ринкова інфраструктура. Основні
типи ринкових структур та монополізація економіки. Антимонопольна політика
держави. Проблеми нерівності в доходах. Крива Лоренца. Індекс Джині. Рента як
форма реалізації власності на виняткові ресурси. Типи та види земельної ренти.
Позичковий процент. Фактори, що впливають на ставку процента. Прибуток.
Фактори, що зумовлюють диференціацію прибутку.
Література [4; 7; 9; 10; 14; 16; 22]
Тема 8. Економічне зростання держави як складова загальної траєкторії
розвитку суспільства
Економічне зростання та його показники. Фактори економічного зростання.
Циклічність економіки. Причини та види циклічних коливань. Сутність, причини
та види інфляції. Наслідки інфляції. Зайнятість та безробіття в ринковій
економіці.
Література [4; 7; 9; 10; 14; 16; 22]
Тема 9. Роль грошово-кредитної системи держави
Гроші, їх сутність та функції. Еволюція грошей. Пропозиція грошей та попит
на гроші. Сутність, структура та функції банківської системи. Грошово-кредитна
політика держави.
Література [4; 7; 9; 10; 14; 16; 22]
Тема 10. Роль економічної політики держави як системи
Сутність економічної політики держави. Неспроможності ринку та необхідність
державного втручання в економіку. Структура цілей економічної політики
держави та сучасні теоретичні підходи до обґрунтування механізму їх досягнення.
Основні методи та інструменти державного регулювання економіки.
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.
Історичні та економічні передумови виникнення фінансів. Еволюція загальної
теорії фінансів. Поняття та функції державних фінансів. Роль та місце державних
фінансів у фінансовій системі. Фінансова політика як складова економічної
політики держави. Поняття та структура фінансового механізму. Фінансовий
апарат

та

його

функції.

Нормативно-правове

забезпечення

управління

державними фінансами України.
Література [1-3; 7; 8; 12; 13; 21; 27]
Тема 12. Податки та податкова система
Економічна сутність та кваліфікація податків. Структура та принципи
побудови податкової системи. Податкова система і податкова політика України.
Особливості обрахування і сплати окремих видів податків.
Література [1-3; 7; 8; 13; 27]
Тема 13. Бюджет і бюджетна система
Бюджет як економічна та правова категорія. Сутність поняття “бюджетна
система”. Принципи побудови бюджетної системи. Бюджетна класифікація.
Бюджетне планування.
Література [1-3; 7; 8; 13; 26]
Тема 14. Державний бюджет України
Призначення і роль державного бюджету. Особливості формування доходів
державного бюджету. Видатки державного бюджету. Бюджетний дефіцити:
причини, види та шляхи оптимізації.
Література [1-3; 7; 8; 13; 27]
Тема 15. Місцеві бюджети України
Сутність та призначення місцевих бюджетів. Особливості формування доходів
місцевих бюджетів. Видатки місцевих бюджетів. Міжбюджетні відносини в
Україні та їх складові. Міжбюджетні трансферти.
Література [1-3; 7; 8; 13; 27; 29; 30]
Тема 16. Бюджетний процес і бюджетні процедури

Сутність поняття “бюджетний процес”. Загальна характеристика бюджетного
процесу

в

Україні.

Характеристика

учасників

бюджетного

процесу

на

державному та місцевому рівнях. Повноваження учасників бюджетного процесу.
Література [1-3; 7; 8; 13; 27]
Тема 17. Державні цільові фонди
Сутність фондів фінансових ресурсів цільового призначення. Пенсійний фонд
України. Фонди соціального страхування в Україні. Інші фонди цільового
призначення.
Література [1-3; 7; 8; 13; 21; 27]
Тема 18. Державний кредит та державний борг
Сутність поняття та форми державного кредиту. Класифікація державних
позик. Сутність поняття “державний борг”. Державний борг та гарантований
державою борг. Управління державним боргом.
Література [1-3; 7; 8; 13; 21; 23; 25; 32]
ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ
Підготовка студентами рефератів передбачає розвиток навичок самостійного
пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного і
практичного матеріалу. Вибір теми – довільний.
Реферат виконується на скріплених аркушах паперу формату А4. На титульній
сторінці вказуються: назва дисципліни («Державне управління в економічній
сфері»); прізвище, ім’я, по батькові студента, номер групи. Реферат має містити
план і список літератури та повинен складатися зі вступу, кількох розділів та
висновків. На останній сторінці ставиться дата виконання роботи та підпис
студента.
У ході підготовки реферату студент має використовувати вітчизняні та іноземні
інформаційні матеріали, самостійно проводити пошук документальної та
фактографічної інформації, здійснювати систематизацію та узагальнення даних,
виявляти

ключові

моменти,

використовувати

електронну

пошту

та

телеконференції, застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. У випадку
необхідності слід проводити реферування документів, формуючи власні погляди
на явища, події та процеси, базуючись на знанні граматичних форм.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
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.
4. Державне управління економікою в умовах переходу на ринкові механізми
господарювання.
5. Система державного управління економікою.
6. Роль Міністерства фінансів України в управлінні державними фінансами.
7. Державне управління в економічній сфері на регіональному та місцевому
рівнях.
8. Загальні принципи економічного розвитку країни.
9. Система господарювання в умовах ринку.
10. Форми доходів в ринковій економіці.
11. Економічне зростання держави як складова загальної траєкторії розвитку
суспільства.
12. Роль грошово-кредитної системи держави.
13. Роль економічної політики держави як системи.
14. Державні фінанси та бюджетний процес.
15. Економічна природа та сутність державних фінансів.
16.Державна фінансова політика та механізми її реалізації.
17. Податки та податкова система.
18. Бюджет і бюджетна система.
19.Державний бюджет України.
Особливості формування доходів державного бюджету України.

20. Статті видатків державного бюджету України.
21. Місцеві бюджети України.
22. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України.
23. Головні статті видатків місцевих бюджетів України.
24. Міжбюджетні відносини та їх складові.
25. Міжбюджетні трансферти в Україні.
26. Субвенційні механізми бюджетного процесу в сучасній Україні.
27. Бюджетний процес і бюджетні процедури.
28.Державні цільові фонди.
29.Державний кредит та державний борг.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Розкрийте сутність державного управління економікою.
2. Назвіть головні функції державного управління економікою.
3. Охарактеризуйте неокласичний напрямок в економічній науці.
4. Чому економічна теорія як наука виникла саме на початку XVII ст.?
5. Назвіть основні функції економічної теорії.
6. У чому основна відмінність неокласичної школи від кейсіанства?
7. Дайте характеристику методів дослідження економічних процесів?
8. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють державне
управління економікою.
9. Дайте оцінку правовому регулюванню державного управління економікою.
10. Проаналізуйте вплив економіки на управлінську діяльність держави.
11. Дайте загальну характеристику органів державної влади в сфері управління
економікою.
12. Які повноваження має Верховна Рада України в економічній сфері?
13. Яку роль відіграє інститут Президента України в державному управлінні
економікою?
14.Яким чином здійснюється державне управління паливно-енергетичним

комплексом країни.
15.Висвітліть характерні особливості державного управління військовопромисловим комплексом.
16.Охарактеризуйте правові засади державного управління транспортом та
зв'язком.
17.Визначте чинники, які впливають на зростання потреб людини.
18.Дайте характеристику матеріальних і людських ресурсів виробництва.
19.У чому полягають причини втручання держави в управління економічними
процесами?
20.Дайте визначення ринку як економічній категорії.
21.За якими ознаками класифікують види ринків?
22.Поясніть причини монополізації економіки.
23.Визначте необхідність та зміст антимонопольної політики держави.
24.Дайте характеристику ринку чистої монополії.
25.Поясніть сутність факторного принципу розподілу доходів.
26.Порівняйте принципи розподілу доходів у командно-адміністративній та
ринковій економіці.
27.Охарактеризуйте прибуток як платню за підприємницькі здібності.
28.Розкрийте сутність економічного зростання.
29.Дайте характеристику показників економічного зростання.
30.Розкрийте сутність та причини інфляції.
31.Назвіть приклади сучасних видів грошей.
32.Дайте визначення грошово-кредитній політиці держави.
33.Які причини викликають необхідність державного регулювання економіки?
34.Які методи та інструменти державного регулювання економіки Ви знаєте?
35.Розкрийте зміст основних передумов виникнення фінансів.
36.Опишіть складові фінансової системи країни.
37.Розкрийте зміст категорії “фінансова політика” та напрямків її прояву.
38.Які повноваження мають органи управління фінансовою сферою?

39.Обґрунтуйте, в чому полягає особлива роль Бюджетного кодексу України в
нормативно-правовому забезпеченні сфери публічних фінансів?
40.Розкрийте сутність і складові податкової системи.
41.Охарактеризуйте призначення і роль податку на прибуток підприємств.
42.Які основні особливості обрахування та сплати податку на доходи
фізичних осіб?
43.Які функції виконує бюджет як економічна категорія?
44.Поясніть сутність поняття “зведений бюджет держави”.
45.Охарактеризуйте існуючі методи бюджетного планування.
46.Що таке бюджетна класифікація та які її складові?
47.Вкажіть критерії класифікації доходів державного бюджету України.
48.Розкрийте сутність та зміст понять “бюджетний дефіцит” та “бюджетний
профіцит”.
49.Які

основні

доходи

закріплені

за

бюджетами

органів

місцевого

самоврядування?
50.На які групи поділяються видатки державного бюджету?
51.Вкажіть мету регулювання міжбюджетних відносин та охарактеризуйте
типи міжбюджетних трансфертів.
52.Дайте визначення бюджетному процесу, назвіть його основні завдання та
принципи.
53.Охарактеризуйте основні стадії бюджетного процесу в Україні.
54.Які функції виконує Міністерство фінансів України в бюджетному процесі
в нашій державі?
55.Охарактеризуйте державні цільові фонди.
56.Розкрийте структуру, призначення та основні функції Пенсійного фонду
України.
57.З яких джерел формується Фонд загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття?
58.Окресліть відмінності між державним та банківським кредитом.

59.Що таке державний борг та які існують основні методи управління
державним боргом?
60.Чим відрізняється державний від гарантованого державою боргу?
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