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Розкрито сутність та мету державного регулювання економікою, значення такого 
управління та перспективи вдосконалення. Сутність державного регулювання економіки 
комплексно розкривають його основні функції, які є, з одного боку, логічним продовженням 
функцій держави, їх конкретизацією, а з іншого – зумовлені неспроможністю ринкового 
механізму саморегулювання та монополістичної планомірності забезпечити стабільний 
розвиток економічної системи. Ефективне функціонування економіки неможливе без 
розумної економічної політики, без реалізації публічною адміністрацією своїх регулятивних, 
правозастосовних та правоохоронних функцій у народному господарстві.  

Ключові слова: економіка, державне управління, функції управління економікою, 
мотивація, суб’єкти.  
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ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Раскрыты сущность и цель государственного регулирования экономикой, значение 
такого управления и перспективы совершенствования. Сущность государственного 
регулирования экономики комплексно раскрывают его основные функции, которые 
являются, с одной стороны, логическим продолжением функций государства, их конкрети-
зацией, а с другой – обусловлены неспособностью рыночного механизма саморегули-
рования и монополистической планомерности обеспечить стабильное развитие экономи-
ческой системы. Эффективное функционирование экономики невозможно без разумной 
экономической политики, без реализации публичной администрацией своих регулятивных, 
правоприменительных и правоохранительных функций в народном хозяйстве. 

Ключевые слова: экономика, государственное управление, функции управления 
экономикой, мотивация, субъекты. 
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PUBLIC ADMINISTRATION IN ECONOMY 
 

The article reveals the essence and purpose of state regulation of economy, the value of 
such management and prospects for improvement. The essence of state regulation of the 
economy comprehensively reveal its main functions, which are, on the one hand, a logical 
extension of the functions of the state, their concretization and the result of the failure of the 
market mechanism of self-regulation and monopolistic regularity to ensure stable development 
of the economic system. Effective functioning of economy is impossible without sound 
economic policies, without the implementation of the public administration of their regulatory, 
enforcement and law enforcement functions in the national economy.  
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Постановка проблеми. У національному народному господарстві відбуваються глибокі 
соціально-економічні зміни, пов’язані із визнанням України країною з ринковою економікою, вступом її 
до Світової організації торгівлі, проведенні фінансової, податкової, соціальних та інших реформ. 
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Сьогодні розвиток економічної сфери є одним з основних пріоритетів для будь-якої держави. 
Високорозвинена ринкова економіка – це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному 
виробництву, та цілеспрямованої політики державного регулювання економічних процесів. 
Державне управління економікою доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину 
систему макроекономічного управління. 

Формування Україною власної економічної політики пов'язується з визначенням головних її 
напрямів на основі принципів демократії, свободи підприємництва й відкритості для інтеграції у світове 
економічне співтовариство. Ефективна національна економіка є гарантією незалежності держави. 

 
Теоретичний аналіз проблеми. Економіка – це система взаємопов’язаних галузей та 

комплексів народного господарства, що містить ланки взаємозв’язані і взаємозалежні ланки, по-
перше, суспільного виробництва, по-друге, розподілу і, по-третє, обміну виробленого продукту в 
масштабах усієї держави, з метою задоволення потреб суспільства [1, с. 458].  

Найбільшими складовими економічної системи України є: промисловість; енергетичний 
комплекс; агропромисловий комплекс; будівельний комплекс; транспорт і дорожнє господарство; 
зв’язок; торговельний комплекс; житлове господарство; побутове обслуговування населення; сфера 
використання й охорони природних ресурсів. 

 
Мета дослідження. Проаналізувати суб’єкти управління у сфері економіки; як вже було 

описано, усі перелічені галузі й комплекси перебувають у тісній взаємодії, кожна з них 
складається з кількох підгалузей. Підгалузі відрізняються, з одного боку, значною самостійністю, 
а з іншого – взаємозалежністю й інтегрованістю з економічною системою загалом. Наприклад, 
промисловість поділяється на машинобудівну, хімічну, металургійну, легку тощо. У кожній з 
перелічених галузей і підгалузей є специфічні матеріальні умови виробництва, технологічні 
процеси, структура і чисельність підприємств, інженерно-технічний та управлінський персонал 
тощо. Всі ці чинники визначають їх місце і призначення в економічній системі, а також 
особливості міжгалузевих зв’язків. 

Стан економіки, рівень її розвитку, ефективність безпосередньо залежать від спроможності 
державної влади управляти виробництвом і обігом виробленої продукції. 

У публічному регулюванні економічних процесів задіяні майже всі представники публічної 
адміністрації, на що вказує назва глави 2 Господарського кодексу України “Основні напрями та 
форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання” [2].  

 
Основною метою державного регулювання економіки є виконання завдань, що впливають 

на організацію ринку, ринково-конкурентних відносин, досягнення економічних, соціальних та 
фіскальних цілей, спрямованих на підтримку і забезпечення ринкового порядку в державі, 
корегування розподілу ресурсів з метою впливу на господарюючу структуру і структуру націо-
нального продукту. 

Сутність державного регулювання економіки комплексно розкривають його основні функції, 
які є, з одного боку, логічним продовженням функцій держави, їх конкретизацією, а з іншого – 
зумовлені неспроможністю ринкового механізму саморегулювання та монополістичної планомір-
ності забезпечити стабільний розвиток економічної системи. До таких функцій належать: 

1) управління розвитком усіх підсистем цілісної економічної системи в процесі їх 
діалектичної взаємодії (за винятком провідної ланки господарського механізму – державного 
регулювання економіки). Ця функція здійснюється завдяки впровадженню і вдосконаленню всіх 
форм економічної політики та форм і методів державного регулювання економіки; 

2) забезпечення планомірного розвитку економічної системи передусім на основі 
використання законів планомірного розвитку, одержавлення сучасної економіки у розвинених 
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країнах. Ця функція може бути реалізована запровадженням довготривалих планів економічного 
розвитку у формі директивного планування державного сектору економіки, прогнозування та 
програмування економіки, використання важелів анти циклічного регулювання економіки, здійс-
нення структурної політики тощо; 

3) забезпечення цілісного еколого-економічного відтворення національної економічної 
системи через послаблення і поступове подолання економічної кризи, використання різноманітних 
правових, економічних та адміністративних важелів щодо охорони довкілля; 

4) забезпечення відносно рівномірного розвитку регіонів країни внаслідок мобілізації і 
оптимального використання наявних у регіонах матеріальних, трудових, фінансових та інших видів 
ресурсів здійсненням раціональної економічної політики; 

5) перерозподіл національного доходу з метою справедливого розподілу доходів між 
найбагатшими і найбіднішими верствами населення та їх соціального захисту. Функція реалізується 
шляхом проведення збалансованої соціальної політики; 

6) подолання найбільших проявів монополізму та монополістичних тенденцій в економіці 
через проведення антимонопольної, в тому числі антитрестівської політики; 

7) створення єдиної нормативної бази для здійснення різних форм економічної політики, 
передусім фінансово-кредитної, податкової, амортизаційної та ін. [3, с. 21].   

Ефективне функціонування економіки неможливе без розумної економічної політики, без 
реалізації публічною адміністрацією своїх регулятивних, правозастосовних та правоохоронних 
функцій у народному господарстві.  

Державна економічна політика – це закріплені у відповідних економіко-правових документах 
(прогнозах, програмах, законодавчих актах) цілі і завдання, що ставить держава, забезпечуючи 
комплексне вирішення подвійного завдання: поєднання в економічному житті ринкових засад 
господарювання і соціальної спрямованості економіки. При цьому держава застосовує економічну 
стратегію та економічну тактику [4, с. 152]. 

У ст. 10 Господарського кодексу (ГК) України закріплено основні напрями економічної 
політики держави; структурно-галузева, інвестиційна, амортизаційна політика, політика інститу-
ційних перетворень, цінова, антимонопольно-конкурентна, бюджетна, податкова, грошово-кре-
дитна, валютна і зовнішньоекономічна політика [5, с. 150].   

Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері економіки здійснюється за кількома 
основними напрямами: 

1) забезпечення стратегічних пріоритетів розвитку економіки: стимулювання розвитку 
окремих галузей і виробництв, сфер економічного розвитку; залучення іноземних інвестицій; 
ціноутворення тощо;  

2) впорядкування відносин власності шляхом визначення тих сфер економіки, які можуть 
скластися щодо об’єктів недержавної власності та механізму їх набуття – наприклад, шляхом 
приватизації, а також антимонопольного регулювання (створення конкурентного середовища) та 
чітке закріплення статусу суб’єктів державної власності;  

3) адміністративно-правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. До видів 
зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб’єкти цієї діяльності, належать: 
експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; надання суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності; наукова, науково-
технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами 
господарської діяльності тощо; 

4) адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері економіки: реєстрація, ліцен-
зування, патентування, квотування, сертифікація, надання дозволів, реалізація адміністративно-
юрисдикційних прав тощо. 

Проте ступінь її втручання в економічні процеси напряму залежить від характеру та моделі 
економічної організації суспільства. 
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Статтею 7 Закону України “Про засади внутрішньої та зовнішньої політики” визначені такі 
основні засади в економічній сфері: 

– забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, досягнення високих 
темпів її зростання, забезпечення макроекономічної стабільності та низького рівня інфляції; 

– розвиток внутрішнього ринку, підвищення ефективності його функціонування та 
вдосконалення механізмів державного регулювання, забезпечення збалансованості попиту та 
пропозиції на окремих ринках; 

– проведення стабільної, раціональної та справедливої податкової політики, яка передбачає 
зниження податкового навантаження на економіку з розширенням бази оподаткування; 

– проведення прозорої та виваженої бюджетної політики як дієвого інструменту соціально-
економічного розвитку, захисту вразливих верств населення та інвестування в реальний сектор 
економіки для підтримки національного товаровиробника і збереження робочих місць; 

– проведення ефективної політики управління державним боргом; 
– підвищення результативності державних видатків, реалізація прозорої політики заку-

півель за державні кошти, яка гарантуватиме раціональне використання ресурсів; 
– забезпечення економічної збалансованості розвитку регіонів, узгодженості напрямів їх 

розвитку із загальнонаціональними потребами; 
– створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення умов започат-

кування бізнесу та виходу з нього, зменшення втручання держави в економічну діяльність суб’єктів 
господарювання, спрощення системи отримання дозволів, зниження тиску на бізнес з боку 
контролюючих органів; 

– перехід на європейську модель ринкового нагляду, якості та безпеки продукції; 
– впровадження європейських підходів у сфері делегування функцій держави суб’єктам 

господарювання; 
– розвиток конкуренції як основного чинника підвищення ефективності економіки, 

забезпечення дієвого регулювання діяльності природних монополій, недопущення проявів 
монополізму на державному та регіональному рівнях; 

– запровадження економічних стимулів для заохочення модернізації національного 
виробництва, спрямування інвестицій у новітні технології, формування національної інноваційної 
інфраструктури та державних програм промислової модернізації [6]. 

Основними формами реалізації державою економічної політики є довгострокова (стратегічна) 
і поточна (тактична) економічна політика, спрямована на реалізацію та оптимальне узгодження 
інтересів суб’єктів господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення загалом. 
Мета такої політики досягається за допомогою: 

а) економічної стратегії. Це обраний державою курс економічної політики, розрахований на 
тривалу перспективу і спрямований на вирішення великомасштабних економічних та соціальних 
завдань, завдань культурного розвитку, забезпечення економічної безпеки держави, збереження і 
примноження її економічного потенціалу і національного багатства, підвищення народного 
добробуту. Економічна стратегія включає визначення пріоритетних цілей народного господарства, 
засобів та способів їх реалізації, виходячи зі змісту об’єктивних процесів і тенденцій, що мають 
місце в національному та світовому господарстві, та враховуючи законні інтереси суб’єктів 
господарювання; 

б) економічної тактики – сукупності найближчих цілей, завдань, засобів і способів їх 
досягнення для реалізації стратегічного курсу економічної політики в конкретних умовах, що 
складаються в поточному періоді розвитку народного господарства [7, с. 460]. 

Здійснення державою економічної стратегії і тактики у сфері господарювання спрямовуються 
на створення економічних, організаційних та правових умов, за яких суб’єкти господарювання 
враховують у своїй діяльності показники прогнозних і програмних документів економічного та 
соціального розвитку. Так, лише законами визначаються принципи державного прогнозування і 
розробки програм економічного та соціального розвитку України, система прогнозних і програмних 
документів, вимоги до їх змісту, а також загальний порядок розробки, затвердження та виконання 
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прогнозних і програмних документів економічного й соціального розвитку, повноваження та 
відповідальність публічної адміністрації в цих питаннях. 

Основними формами державного планування господарської діяльності є Державна програма 
економічного та соціального розвитку України, Державний бюджет України, а також інші державні 
програми з питань економічного і соціального розвитку, порядок розроблення, завдання та 
реалізація яких визначаються законом про державні програми. 

Активну участь у розробленні та реалізації програм економічного розвитку беруть також 
органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування відповідно, які відповідно до статей 116, 138 та 143 Конституції України 
створюють і затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відпо-
відних адміністративно-територіальних одиниць та планують економічний та соціальний роз-
виток цих територій. 

Основними напрямами економічної політики, що визначаються державою, є: 
1) структурно-галузева політика, спрямована на здійснення державою прогресивних змін у 

структурі народного господарства, удосконалення міжгалузевих та внутрішньогалузевих пропор-
цій, стимулювання розвитку галузей, які визначають науково-технічний прогрес, забезпечують 
конкурентоспроможність вітчизняної продукції та зростання рівня життя населення. Складовими 
цієї політики є промислова, аграрна, будівельна та інші сфери економічної політики, щодо яких 
держава здійснює відносно самостійний комплекс заходів стимулювального впливу; 

2) інвестиційна політика, спрямована на створення суб’єктам господарювання необхідних 
умов для залучення і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення основних засобів 
виробництва, переважно у галузях, розвиток яких визначено як пріоритети структурно-галузевої 
політики, а також забезпечення ефективного і відповідального використання цих коштів та 
здійснення контролю за ним; 

3) амортизаційна політика, спрямована на створення суб’єктам господарювання найбільш 
сприятливих та рівноцінних умов забезпечення процесу простого відтворення основних вироб-
ничих і невиробничих фондів переважно на якісно новій техніко-технологічній основі; 

4) політика інституційних перетворень, спрямована на формування раціональної багато-
укладної економічної системи шляхом трансформування відносин власності, роздержавлення 
економіки, приватизації та націоналізації виробничих фондів, забезпечення на власній основі 
розвитку різних форм власності і господарювання, еквівалентності відносин обміну між суб’єктами 
господарювання, державну підтримку і захист усіх форм ефективного господарювання та лікві-
дацію будь-яких протизаконних економічних структур; 

5) цінова політика, спрямована на регулювання державою відносин обміну між суб’єктами 
ринку з метою забезпечення еквівалентності в процесі реалізації національного продукту, 
дотримання необхідної паритетності цін між галузями та видами господарської діяльності, а також 
забезпечення стабільності оптових та роздрібних цін; 

6) антимонопольно-конкурентна політика, спрямована на створення оптимального конку-
рентного середовища діяльності суб’єктів господарювання, забезпечення їх взаємодії на умовах 
недопущення проявів дискримінації одних суб’єктів іншими, насамперед у сфері монопольного 
ціноутворення та за рахунок зниження якості продукції, послуг, сприяння зростанню ефективної 
соціально орієнтованої економіки; 

7) бюджетна політика, спрямована на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і 
використання державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у 
народне господарство, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних 
відносин, регулювання державного боргу та гарантування соціальної справедливості при 
перерозподілі національного доходу; 

8) податкова політика, спрямована на забезпечення економічно обґрунтованого податкового 
навантаження на суб’єктів господарювання, стимулювання суспільно необхідної економічної 
діяльності суб’єктів, а також дотримання принципу соціальної справедливості та конституційних 
гарантій прав громадян при оподаткуванні їх доходів; 
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9) грошово-кредитна політика, спрямована на забезпечення народного господарства 
економічно необхідним обсягом грошової маси, досягнення ефективного готівкового обігу, 
залучення коштів суб’єктів господарювання та населення до банківської системи, стимулювання 
використання кредитних ресурсів на потреби функціонування і розвитку економіки; 

10) валютна політика, спрямована на встановлення і підтримання паритетного курсу 
національної валюти щодо іноземних валют, стимулювання зростання державних валютних 
резервів та їх ефективне використання; 

11) зовнішньоекономічна політика, спрямована на регулювання державою відносин суб’єк-
тів господарювання з іноземними суб’єктами господарювання та захист національного ринку і 
вітчизняного товаровиробника. 

Повноваження публічної адміністрації в сфері публічного адміністрування економіки 
ґрунтуються на конституційних основах правового господарського порядку в Україні, якими є: право 
кожного громадянина користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до 
закону; забезпечення державою захисту прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, 
соціальної спрямованості економіки, недопущення використання власності на шкоду людині і 
суспільству; право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами 
своєї інтелектуальної, творчої діяльності; визнання усіх суб’єктів права власності рівними перед 
законом, непорушності права приватної власності, недопущення протиправного позбавлення влас-
ності; економічна багатоманітність, забезпечення державою екологічної безпеки та підтримання 
екологічної рівноваги на території України; забезпечення державою належних, безпечних і здорових 
умов праці, захист прав споживачів; взаємовигідне співробітництво з іншими країнами; визнання і дія 
в Україні принципу верховенства права [7, с. 464]. 

Верховна Рада України здійснює регулятивний вплив на економіку України за рахунок того, 
що до її повноважень належать: 

–  прийняття законів у сфері економіки; 
–  затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за 

виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; 
–  визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, частиною яких є економічна політика 

держави; 
–  затвердження загальнодержавних програм економічного розвитку, охорони довкілля; 
–  розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України; 
–  затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним 

державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, 
банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом 
України, здійснення контролю за їх використанням; 

–  призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати, 
Голови Національного банку України та половини складу Ради Національного банку України; 

–  надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України 
Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України; 

–  затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; 
визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності та ін. 

Президент України відповідно до покладених на нього обов’язків має такі повноваження в 
сфері економіки: 

–  звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до 
Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

–  призначає половину складу Ради Національного банку України; призначає на посади та 
звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, 
Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України; 

–  утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та 
інші центральні органи виконавчої влади, що діють в сфері економіки, діючи в межах коштів, 
передбачених на утримання органів виконавчої влади. 



 112 

Кабінет Міністрів України відповідно до ст. 116 Конституції забезпечує державний 
суверенітет та економічну самостійність України, проведення фінансової, цінової, інвестиційної та 
податкової (фіскальної) політики, рівні умови розвитку всіх форм власності, організовує і 
забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України тощо [8].   

До основних завдань Кабінету Міністрів України у сфері економіки належать: 
1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення 

внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів 
Президента України; 

2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення 
сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості; 

3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, зокрема аморти-
заційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості 
населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, 
екологічної безпеки і природокористування; 

4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 
соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і 
виконання інших державних цільових програми [9].  

Реалізації урядом України повноважень у економічній сфері сприяють різноманітні програми. 
Відповідно до статті 3 Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів” Кабінет 

Міністрів України затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року. 
Згідно з цією постановою політика регіонального розвитку в Україні на сучасному етапі 
ґрунтуватиметься на принципі програмування. Політика регіонального розвитку здійснюється на 
основі взаємозв’язаних довгострокових стратегій, планів та програм розвитку як на державному, 
так і на адміністративно-територіальному рівні. Цей принцип також передбачає щорічне 
планування необхідних витрат державного бюджету, що сприяє забезпеченню прозорості, стабіль-
ності та синхронізації в політиці розвитку регіонів. 

Конкурентоспроможність регіонів підвищуватиметься за такими основними напрямами, як 
розвиток виробничої та соціальної інфраструктури загальнодержавного і міжнародного значення. 
Державна підтримка розбудови та модернізації виробничої та соціальної інфраструктури в межах 
реалізації політики регіонального розвитку спрямовуватиметься на розвиток транспортно-
дорожнього комплексу на довгострокову перспективу на снові комплексного розв’язання проблеми 
збалансованого розвитку залізничного, авіаційного, автомобільного, морського та річкового 
транспорту і дорожнього господарства, міських транспортних систем та мультимодального 
транспорту як основного елементу розвитку внутрішнього потенціалу держави і регіонів та 
підвищення рівня мобільності населення. Підтримка, яка надаватиметься в межах проведення 
політики регіонального розвитку держави для розвитку транспортної інфраструктури, здійснюва-
тиметься завдяки виконанню програм розвитку національної транспортної системи та реалізації 
проектів розбудови міжнародних транспортних коридорів [3, с. 130].   

Для реалізації окремих пріоритетних напрямів Стратегії розроблятимуться та виконува-
тимуться державні цільові програми розвитку окремих регіонів, які мають перетворитися на дієвий 
інструмент державної регіональної політики завдяки їх спрямуванню не на загальну підтримку 
конкретних регіонів, а на цільове розв’язання системних проблем. 

У плані заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії 
сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році у сфері економічного розвитку зазначено: 

п. 36. Вдосконалення законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово 
окупованій території. 

п. 37. Дерегуляція та розвиток підприємництва. 
Скорочення кількості органів державного нагляду (контролю). 
Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави (Програма). 
Забезпечення протягом одного року заміни існуючої системи регулювання підприємницької 

діяльності на європейську. 
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Впровадження регуляторної моделі, що передбачає кількість та функції контролюючих 
органів відповідно до стандартів ЄС та Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, 
з іншого. 

Завершення зменшення кількості контролюючих органів з 56 до 28, функцій – з 1032 до 680 
(перше півріччя 2015 року), приведення кількості контролюючих органів та їх функцій у повну 
відповідність з європейськими стандартами. 

Скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів шляхом їх злиття або ліквідації, 
забезпечення усунення дублювання функцій між органами державного нагляду (контролю) або 
делегування окремих функцій держави. 

п. 38. Реформування захисту економічної конкуренції. 
Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України  
“Про захист економічної конкуренції”. 
Забезпечення прозорості у діяльності органів Антимонопольного комітету. 
п. 70. Програма електронного урядування. 
Забезпечити надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді. 
Запровадження електронного урядування (Програма). 
Розроблення та затвердження державної концепції електронного урядування України [10].   
Відповідно до інформації щодо реалізації Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегії сталого розвитку “Україна–
2020”, плану заходів з їх виконання, досягнуто під час проведення реформ: 

• запроваджено нові підходи до призначення керівників підприємств державного сектору 
економіки (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 53); 

• затверджено перелік об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для 
економіки і безпеки держави (постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83); 

• затверджено Методичні рекомендації щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів 
господарювання державного сектору економіки (наказ Мінекономрозвитку від 11 лютого 2015 р. № 116); 

• ліквідовано монопольне положення ДП “Укрекоресурси” (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 18 березня 2015 р. № 128); 

• затверджено Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 
суб’єкта господарювання державного сектору економіки (наказ Мінекономрозвитку від 2 березня 
2015 р. № 205, який зареєстровано в Мін’юсті від 19 березня 2015 р. за № 300/26745); 

• затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на 
виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських 
товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 22 квітня 2015 р. № 241); 

• затверджено переліки об’єктів державної власності, що планується приватизувати в  
2015 році (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271); 

• забезпечено умови для проведення якісного і незалежного аудиту найбільших 
держкомпаній (Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 390). 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є спеціально уповноваженим органом 
у сфері державних закупівель, метрології, з питань державно-приватного партнерства, оборонного 
замовлення. 

Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує: 

– формування та реалізацію державну політику економічного, соціального розвитку і 
торгівлі, державну промислову політику, державну зовнішньоекономічну політику, державну 
політику у сфері технічного регулювання, оцінки відповідності та стандартизації, управління 
об’єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, 
державних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; 
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– формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики, захисту прав 
споживачів, державного матеріального резерву, експортного контролю, інтелектуальної власності, інвес-
тиційної діяльності і управління національними проектами, державної політики з контролю за цінами; 

– формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних 
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, 
державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності [11]. 

Мінекономрозвитку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами 
Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 

Основними завданнями Мінекономрозвитку є:  
1)   забезпечення формування та реалізація: 
– державної політики економічного і соціального розвитку; 
– державної цінової політики; 
– державної промислової політики; 
– державної політики у сфері розвитку підприємництва; 
– державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, 

сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, 
управління якістю); 

– державної політики у сфері державних закупівель; 
– державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; 
– державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі 

корпоративними правами держави; 
– державної політики у сфері державно-приватного партнерства; 
– державної політики у сфері державного ринкового нагляду; 
– державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг; 
– державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС; 
– єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки у 

світову економіку, співробітництва із СОТ; 
– державної політики у сфері співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями 

та з питань залучення міжнародної технічної допомоги; 
– державної політики у сфері надання адміністративних послуг; 
2)   забезпечення формування та реалізації державної політики: 
– у сфері захисту прав споживачів; у сфері державної статистики на засадах професійної 

незалежності та самостійності органів державної статистики в частині розроблення і затвердження 
нормативно-правових актів у галузі статистики; 

– у сфері державного експортного контролю; 
– у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами (стратегічно 

важливими проектами, що забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей 
реального сектору національної економіки); 

– у сфері державного матеріального резерву; 
– у сфері інтелектуальної власності; 
– з контролю за цінами; 
3)   забезпечення формування: 
– державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування, дозвільної 

системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; 
– державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. 
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Відповідно до покладених на Мінекономрозвитку України завдань воно: 
1) аналізує стан та тенденції економічного і соціального розвитку України, секторів та 

галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції щодо пріори-
тетних напрямів розвитку та реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку, 
здійснює державне прогнозування економічного і соціального розвитку України та підготовку 
відповідних планів і програм, складає прогнозні зведені національні рахунки для економіки 
загалом, зокрема таблиці “витрати–випуск” (міжгалузеві баланси), координує роботу органів 
виконавчої влади із зазначених питань, розробляє структуру прогнозних та програмних документів 
економічного і соціального розвитку, методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за 
впровадження сучасних методологічних підходів до прогнозування та розроблення планів і програм 
економічного і соціального розвитку; 

2) формує державну інвестиційну політику, розробляє пропозиції щодо обсягів державних 
капітальних вкладень для врахування їх під час розроблення проекту Державного бюджету України на 
відповідний рік, здійснює контроль за ефективним використанням державних капітальних вкладень;  

3) визначає пріоритети розвитку промисловості, готує пропозиції щодо вдосконалення 
механізму державного регулювання функціонування промислового сектору економіки; 

4) розробляє пропозиції щодо формування та реалізації державної цінової політики; 
5) формує та реалізовує державну політику у сфері державних закупівель, зокрема розробляє 

та затверджує відповідні нормативно-правові акти; 
6) забезпечує формування державної політики щодо створення, розміщення, зберігання, 

поповнення та використання запасів державного матеріального резерву і здійснює контроль за її 
реалізацією; 

7) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері управління державним 
сектором економіки; 

8) аналізує стан розвитку підприємництва, здійснює заходи щодо реалізації державної 
політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва, готує та подає в 
установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення; 

9) здійснює аналіз проектів регуляторних актів, що подаються для погодження, розглядає 
відповідні аналізи регуляторного впливу та приймає рішення про погодження таких проектів або 
про відмову в їх погодженні; 

10) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері технічного регулювання 
(стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів 
з оцінки відповідності, управління якістю); 

11) забезпечує формування державної політики у сфері державного ринкового нагляду та 
здійснює контроль за її реалізацією; 

12) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо гармонізації нормативно-правових актів 
та нормативних документів з міжнародними, зокрема європейськими, правилами і стандартами, які 
визначають вимоги до торговельної діяльності та діяльності у сфері побутових послуг; 

13) забезпечує і координує в межах своїх повноважень виконання українською стороною 
зобов’язань за міжнародними договорами України з ЄС, бере участь у переговорах, спрямованих на 
розвиток договірних відносин з ЄС; 

14) проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, аналізує 
ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє і забезпечує здійснення заходів 
щодо розвитку та вдосконалення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє 
рекомендації для відповідних галузей економіки з урахуванням кон’юнктурних змін на світовому 
ринку та ін [12]. 

Очолює міністерство міністр, який за посадою є одночасно Першим віце-прем’єр-міністром 
України. 
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Через Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України спрямовується та координується діяльність таких центральних органів виконавчої влади:  

1. Державна служба експортного контролю України, основними завданнями якої є: 
– реалізація державної політики у галузі державного контролю за міжнародними 

передачами товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, що не 
внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких 
відповідно до законодавства можуть бути застосовані процедури державного експортного 
контролю (далі – товари), а також внесення пропозицій щодо її формування; 

– захист національних інтересів та зміцнення міжнародного авторитету України під час 
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів шляхом забезпечення 
виконання міжнародних зобов’язань України, пов’язаних із нерозповсюдженням зброї масового 
знищення, засобів її доставки та обмеженням передач звичайних видів озброєння для недопущення 
їх застосування у терористичних та інших протиправних цілях; 

– сприяння розвитку міжнародного співробітництва та взаємодії з відповідними органами 
іноземних держав і міжнародними організаціями з питань нерозповсюдження та експортного 
контролю [13]; 

2. Державна служба статистики України, основними завданнями якої є реалізація держав-
ної політики у сфері статистики та внесення пропозицій щодо її формування [14].   

3. Служба відповідно до покладених на неї завдань: 
– розробляє за участю державних органів та інших заінтересованих юридичних осіб і подає 

Першому віце-прем’єр-міністру України – Міністру економічного розвитку і торгівлі України 
проекти довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних 
статистичних спостережень; 

– реалізовує довгострокові програми розвитку державної статистики та щорічних планів 
державних статистичних спостережень і подає звіти про їх виконання Першому віце-прем’єр-
міністру України – Міністру економічного розвитку і торгівлі України; 

– здійснює формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і 
закономірностей соціально-економічного розвитку, складає національні рахунки; 

– забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості, готує звіти для 
користувачів щодо якості статистичних даних тощо; 

4. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, основними 
завданнями якого є: 

– реалізація державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних 
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 

– здійснення державного контролю у сфері ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів; 

– забезпечення збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 
палива в енергетичному балансі України [15]; 

5. Державне агентство резерву України, яке забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері державного матеріального резерву та внесення пропозицій щодо її формування. 

Для цього Держрезерв України: здійснює управління державним резервом; 
– здійснює методологічне, інформаційно-аналітичне, науково-методичне забезпечення 

роботи з формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження 
(поновлення) запасів державного матеріального резерву; 

– організовує наукові дослідження з питань довготривалого зберігання матеріальних 
цінностей державного резерву; 

– організовує планування та організацію мобілізаційної підготовки єдиної системи 
державного резерву України, забезпечення переведення її з мирного на воєнний стан і сталого 
функціонування в особливий період [16];  
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Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, основними завданнями якої є 
реалізація державної політики у сферах: 

– державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і 
рекламу в цій сфері; 

– державного ринкового нагляду; 
– державного нагляду за додержанням технічних регламентів, стандартів, норм і правил; 
– внесення на розгляд Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України пропозицій щодо формування державної політики у сферах діяльності 
Держспоживінспекції України [17].   

Крім того, що міністр Мінекономрозвитку України спрямовує і координує діяльність цих 
центральних органів виконавчої влади, він: 

– формує державну політику у відповідних сферах та контролює її реалізацію центральними 
органами виконавчої влади України; 

– погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними 
органами виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів 
України; 

– визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади та шляхи 
виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи; 

– приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої 
влади, їх територіальних органів; 

– порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних 
органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині; 

– заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади 
завдань та планів їх роботи; 

– видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади накази і 
доручення з питань спрямування та координації їх діяльності; 

– доручає керівникам центральних органів виконавчої влади скасувати акти їх терито-
ріальних органів повністю чи в окремих частинах, а в разі відмови – скасовує акти територіальних 
органів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремих частинах; 

– визначає стратегічні напрями роботи Мінекономрозвитку України та шляхи виконання 
покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінекономрозвитку України, звіти про їх 
виконання; організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів і доручень 
Президента України, актів Кабінету Міністрів України в апараті Мінекономрозвитку України; 

– подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку України та центральні органи 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним; 

– представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є 
Мінекономрозвитку України та центральні органи виконавчої влади, доповідає з інших питань, що 
належать до компетенції Мінекономрозвитку України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях 
Верховної Ради України; 

– веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому 
повноважень; 

– представляє Мінекономрозвитку України у відносинах з іншими органами, підпри-
ємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами; 

– здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов’язані з виконанням 
покладених на нього Президентом України завдань. 

Окрему ланку суб’єктів публічного адміністрування в сфері економіки утворюють такі 
центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, як: 

Антимонопольний комітет, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту 
конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. Правовий статус цього 
суб’єкта публічної адміністрації визначено Законом України “Про антимонопольний комітет” від 
26 листопада 1993 р. № 3659-ХІІ [18].   
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Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та 
реалізації конкурентної політики в частині: 

– здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 
конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав 
споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної 
конкуренції; 

– контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та регулю-
ванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій; 
сприяння розвитку добросовісної конкуренції; методичного забезпечення застосування 
законодавства про захист економічної конкуренції; 

– здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у 
сфері державних закупівель.  

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 
конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження: 

– розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; 

– приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження 
та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки 
щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції; 

– розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та 
перевіряти їх законність та обґрунтованість; 

– перевіряти суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого 
самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання 
ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань 
за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

– при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від 
суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 
адміністративно- господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших 
фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом; 

– у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та 
транспортних засобів суб’єктів господарювання юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на 
предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у 
справі незалежно від їх місцезнаходження; 

– залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів 
для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування; 

– вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов’язкові для 
розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення, операцій, пов’язаних із зовнішньо-
економічною діяльністю суб’єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про 
захист економічної конкуренції; 

– надавати обов’язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого 
самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам 
господарювання, об’єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень 
законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і 
умов, що їм сприяють; 

– звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку із застосуванням 
законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації 
про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист 
економічної конкуренції. 
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У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією Антимонопольний 
комітет України має такі повноваження: 

– розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків 
стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження за цими заявами і справами; 

– приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження 
та рішення за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати 
висновки, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації, висновки щодо кваліфікації 
дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції; 

– переглядати, перевіряти рішення, прийняті органами Антимонопольного комітету 
України в межах компетенції; 

– дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію; при розгляді заяв і справ про 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших 
передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, 
органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 
контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому 
числі з обмеженим доступом. 

У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, 
нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та 
застосування законодавства про захист економічної конкуренції. Антимонопольний комітет 
України має такі повноваження:  

– вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого 
самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових 
осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також 
інформацію про реалізацію конкурентної політики; 

– узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів законодавства про захист 
економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики; 

– брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку Президенту України та 
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законів та інших нормативно-правових актів, які 
регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки, 
погоджувати проекти нормативно-правових актів Президента У країни, Кабінету Міністрів 
України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
органів адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на 
конкуренцію; 

– надавати обов’язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб’єктів господарювання, об’єднань 
пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток 
підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної 
конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на 
конкуренцію; 

– взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами 
адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами, установами та 
організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополізації 
економіки; 

– брати участь у розробленні та внесенні Президенту України та Кабінету Міністрів 
України пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної політики, 
розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки; 

– розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами державної влади 
міжвідомчі нормативно-правові акти з питань розвитку і захисту економічної конкуренції та 
демонополізації економіки; 
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– приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з питань, що належать 
до його компетенції, зокрема щодо контролю за узгодженими діями, концентрацією, підвідомчості 
та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції, організації діяльності органів Антимонопольного комітету України; 

– брати участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також 
здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими 
організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету 
України та інші. 

Фонд державного майна, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного 
майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю, та 
відповідно до законодавства [19]: 

1) щодо державних підприємств, установ і організацій: виступає орендодавцем цілісних 
майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів: 

– здійснює контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів 
державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, виконанням умов договорів 
оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств, поверненням цілісних майнових 
комплексів державних підприємств до сфери управління уповноважених органів управління після 
закінчення строку дії договорів оренди; 

– виступає від імені держави засновником господарських організацій, до статутних 
капіталів яких передається державне майно, у тому числі холдингових компаній та підприємств, які 
підлягають корпоратизації відповідно до законодавства; 

– приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію 
підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що перебувають у його управлінні; 

– здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про 
банкрутство державних підприємств, що перебувають у його управлінні, та господарських 
організацій з корпоративними правами держави, у тому числі веде їх реєстри; 

– погоджує розмір плати за оренду (суборенду) державного майна (крім окремого 
індивідуально визначеного) за договорами оренди, укладеними підприємствами, військовими 
частинами Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями; 

– бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів щодо об’єктів державної 
власності України, оформлює відповідно до міжнародних договорів право державної власності на 
майно та приймає рішення щодо його подальшого ефективного використання; 

– забезпечує захист майнових прав держави на території України відповідно до зако-
нодавства, а за її межами – відповідно до чинних міжнародних договорів у межах своїх 
повноважень; 

– погоджує підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери його 
управління, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави 
перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких він 
здійснює, договори про спільну діяльність; 

2) щодо нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного державного майна: 
виступає відповідно до законодавства орендодавцем державного майна: 

– розробляє методичні засади визначення орендної плати відповідно до ринкової вартості 
майна; 

– здійснює контроль за використанням майна, переданого в оренду, виконанням договорів 
оренди державного майна; 

– приймає рішення про передачу до статутного капіталу господарських організацій об’єктів 
державної власності; 

– забезпечує в межах повноважень функціонування єдиної державної інформаційної 
системи обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади; 
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– здійснює в межах, визначених законодавством, формування і ведення Єдиного реєстру 
об’єктів державної власності; 

– забезпечує передачу нерухомого майна творчим спілкам та релігійним конфесіям у 
порядку, встановленому законодавством; 

3) щодо корпоративних прав держави: 
– здійснює управління корпоративними правами держави в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України; 
– створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності, відповідно до законодавства; 
– подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення в державній власності 

пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, 
доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших 
власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

– передає за рішенням Кабінету Міністрів України функції з управління об’єктами 
державної власності, що перебувають у його управлінні, уповноваженим органам управління, 
господарським структурам та уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення і 
здійснює контроль за ефективністю управління цими об’єктами в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України; 

– виконує інші передбачені законодавством функції з управління корпоративними правами 
держави. 

На рівні області та району області, а також міст Києва, Севастополя та районів міст Києва і 
Севастополя, а також АРК адміністративно-правове регулювання здійснюється місцевими 
державними адміністраціями, які відповідно до покладених на них завдань: 

– розробляють проекти програм економічного розвитку і подають їх на затвердження 
відповідній раді, забезпечують їх виконання, звітують перед відповідною радою про їх виконання; 

– забезпечують ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів; 
– складають необхідні для управління соціально-економічним розвитком відповідної 

території баланси трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних 
матеріалів, палива; проводять розрахунок коштів та визначають обсяг послуг, необхідних для 
забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб; 

– подають раді висновки щодо доцільності розміщення на відповідній території нових 
підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності; 

– вносять за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції 
про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон; 

– розглядають та приймають рішення за пропозиціями органів місцевого самоврядування 
щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній 
території; 

– розробляють пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, 
що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; на пропозиції органів 
місцевого самоврядування формують обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за 
рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування; 

– розробляють та вносять пропозиції до проектів державних програм соціального та 
економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів 
розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення. 

У структурі державної адміністрації утворюються управління, відділи, служби, які 
забезпечують реалізацію державної політки у сфері економіки. 

Публічне адміністрування на рівні міст, селищ, сіл здійснюється органами місцевого 
самоврядування. Тут необхідно розрізняти, по-перше, компетенцію представницьких органів 
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місцевого самоврядування рад, по-друге, компетенцію їх виконавчих органів – виконавчих 
комітетів, відділів, управлінь та інші створюваних радами виконавчих органів, які є доволі 
широкими та визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 р. 
№ 280/97-ВР. 

До повноважень місцевих рад у сфері економіки необхідно віднести: 
– затвердження програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-

територіальних одиниць; 
– затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про 

виконання відповідного бюджету; встановлення місцевих податків і зборів відповідно до 
Податкового кодексу України; 

– утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди; прийняття рішень щодо 
здійснення місцевих запозичень; прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого 
бюджету; 

– встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 
власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню 
до місцевого бюджету; 

– прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; 
затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які 
не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права 
комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку 
приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у 
процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або 
визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, 
ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної 
власності відповідної територіальної громади; прийняття рішень про передачу іншим органам 
окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної 
територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення; 

– створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими 
суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) 
комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб); 

– вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комуналь-
ної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; 

– вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; 
– вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу; 
– затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних 

планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації; 
– прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в 

статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на 
створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України; 

– надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття 
рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів 
державної власності тощо. 

До повноважень у сфері економіки, які реалізуються виконавчими органами місцевого 
самоврядування, належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 
– підготовка програм соціально-економічного розвитку сіл, селищ, міст, подання їх на 

затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання 
цих програм; 
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– забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, 
ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; 

– розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності 
відповідних територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю 
за їх виконанням; 

– попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на 
відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і 
організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів 
виконавчої влади пропозицій з цих питань; 

– подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до 
програм соціально-економічного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній 
території, з питань, пов’язаних із соціально-економічним розвитком території, задоволенням потреб 
населення; 

– розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт 
(послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях; 

б) делеговані повноваження: 
– участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені 

Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”; 
– розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до 

комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати 
негативні соціальні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій 
до відповідних органів.  
 

Висновки. Отже, обов’язковими елементами механізму державного регулювання економіки є 
суб’єкти та об’єкти. Суб’єктами державного регулювання економіки було визначено Президента 
України, Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України, державні органи виконавчої влади 
різних рівнів, Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного 
майна України, об’єднання, союзи та асоціації. В умовах трансформаційної економіки державне 
регулювання економічних процесів потребує адекватного механізму, який необхідно коригувати як 
упродовж, так і в міру завершення переходу до ринкової системи господарювання. 
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