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Державне регулювання економіки -

це цілеспрямований вплив держави на:

 поведінку економічних суб'єктів, 

 економічні процеси на макро- і мікрорівні, 

 створення і вдосконалення умов економічного 

розвитку шляхом застосування різноманітних 

методів та засобів. 

Виступає інструментом реалізації економічної 

політики держави. 

Ефективно функціонуючі економіки – це 

економіки добре врегульовані.



Сучасна економіка – змішана система, яка 

функціонує на основі поєднання механізмів

ринкового саморегулювання та 

державного регулювання.

Моделі:

 Ліберальна ринкова,

 Соціально-ринкова,

 Державно-керована.



:

Функції 

держави

політична соціальна міжнародна економічна



Політична функція –

забезпечення цілісності й збереженні 

суспільства, у створенні умов для його 

гармонійного розвитку

(невиконання породжує політичну 

нестабільність, соціальні конфлікти) 



Соціальна функція –

забезпечення прав і свобод кожної людини і 

громадянина:

− створення умов для відтворення і розвитку 

людини (демографічна політика, освіта, 

виховання тощо); 

− формування сприятливого для самореалізації 

людини соціокультурного простору; 

− стимулювання творчого зростання; 

− втілення в життя принципів соціальної 

справедливості тощо.



Міжнародна (зовнішня) функція –

підтримка свободи, суверенітету та 

історичного існування народів конкретної 

країни в межах світового співтовариства:

− врахування геополітичних обставин та 

національних інтересів,

− налагодження партнерських відносин з іншими 

країнами,

− зміцнення співробітництва з якомога більшою 

кількістю держав, 

− сприяння розвитку міжнародних організацій.



Вади ринкового саморегулювання 

1) неспроможність конкуренції,

2) недосконалість інформації

3) неспроможність ринку забезпечити 

людей суспільними товарами,

4) економічна нестабільність,

5) неповнота ринків.



Ринкова економіка не захищена від 

таких негативних явищ: 

неповна зайнятість населення, 

циклічність економічного розвитку, 

монополізм, 

нестабільність рівня цін, 

несправедливий розподіл доходів. 

Сфери, які не завжди вигідні для приватного бізнесу –

наука і освіта, охорона здоров'я, охорона довкілля 

тощо. 

Сфери, де ринкові механізми спрацьовують із 

запізненням, або не спрацьовують зовсім - ринок 

робочої сили, інституціне середовище.



Економічна функція –

створення передумов для ефективної 

економічної діяльності суспільства:

1) емісійна,

2) формування правових засад 

функціонування економіки,

3) перерозподіл доходів,

4) Забезпечення обов'язковими товарами 

(правилами поведінки) – інституцйіне

середовище



Економічна функція (продовження)

5) усунення вад ринкового саморегулювання:

− захист конкуренції,

− забезпечення чистими і змішаними 

суспільними товарами (загальнодоступними та 

неконкурентними у споживання),

− реакція на виникнення екстерналій (перелив 

витрат),

− формування інформаційної інфраструктури,

− здійснення стабілізаційної політики,

− розв'язання проблем неповноти ринків.



Вади держави 

(державного регулювання)

 обмеженість інформації,

 неспроможність повністю контролювати 

реакцію контрагентів на її дії (наслідки рішень 

на місцях, екстерналії),

 недосконалість політичного процесу,

 обмеженість контролю над державним 

апаратом (надмірне зростання апарату, 

корупція тощо)



Визначальними завданнями держав з 

розвиненою ринковою економікою є:

 забезпечення високого рівня зайнятості 

населення;

 сприяння стабільним темпам зростання 

національного виробництва та високій його 

ефективності;

 підтримка стабільного рівня цін;

 перерозподіл доходів на користь найменш 

захищених груп населення;

 сприяння розвитку раціональних 

зовнішньоекономічних зв’язків.



Реалізація економічних функцій держави 

здійснюється через механізм 

економічної політики.

Економічна політика держави – формування 

системи соціально-економічних цілей 

розвитку країни, основних завдань, напрямів 

та засобів їхнього досягнення. 

Види: антициклічна, структурна, інвестиційна, 

амортизаційна, науково-технічна, цінова, 

фіскальна, зовнішньоекономічна, соціальна, 

грошово-кредитна, екологічна, регіональна, 

екологічна та ін. 



Методи державного регулювання:

1) за формами (характером) впливу –

прямого та непрямого впливу,

2) за засобами впливу (змістом) –

правові, 

адміністративні, 

економічні, 

пропагандистські



Стратегія сталого розвитку 

«Україна – 2020»
СХВАЛЕНО

Указом Президента України

від 12 січня 2015 року № 5/2015

Метою Стратегії є впровадження в Україні 
європейських стандартів життя та вихід 
України на провідні позиції у світі



Вектори реалізації стратегії 
(62 реформи)
вектор розвитку - забезпечення сталого 

розвитку держави, проведення структурних реформ,
вектор безпеки - забезпечення гарантій 

безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності 

інвестицій і приватної власності,
вектор відповідальності - кожен 

громадянин, матиме доступ до високоякісної освіти, 
системи охорони здоров'я та інших послуг, 

вектор гордості - забезпечення взаємної поваги 

та толерантності в суспільстві, гордості за власну 
державу



Вектор розвитку (реформи): 

• дерегуляція та розвиток підприємництва;

• розвиток малого та середнього бізнесу;

• податкова;

• захисту економічної конкуренції;

• корпоративного права;

• фінансового сектору;

• ринку капіталу;

• сфери трудових відносин;

• транспортної інфраструктури;

• телекомунікаційної інфраструктури;

• державної митної справи;

• монетарної політики;



Вектор розвитку (реформи) 
продовження

• розвитку українського експорту;

• енергетики та енергоефективності;

• сільського господарства та рибальства;

• земельна;

• житлово-комунального господарства;

• залучення інвестицій;

• державних закупівель;

• державного фінансового контролю та

бюджетних відносин;

• державної служби та оптимізація системи

державних органів;

• управління державною власністю.



Вектор безпеки (реформи)

• системи національної безпеки та оборони;

• оборонно-промислового комплексу;

• судова;

• оновлення влади та антикорупційна;

• електронного урядування;

• правоохоронної системи;

• енергонезалежності;

• захисту інтелектуальної власності;

• збереження навколишнього природного

середовища.



Вектор відповідальності (реформи)
• децентралізація та реформа державного

управління;

• регіональної політики;

• конституційна та виборчого законодавства;

• системи соціального захисту та пенсійна;

• системи охорони здоров'я;

• у сфері забезпечення безпечності та якості

харчових продуктів;

• у сфері захисту прав споживачів;

• популяризації фізичної культури та спорту;

• здорового способу життя та довголіття;

• освіти;

• розвитку для дітей та юнацтва.



Вектор гордості (реформи) 

• популяризації України у світі;

• створення бренду "Україна";

• розвитку інновацій;

• розвиток інформаційного суспільства та медіа;

• державної політики у сфері науки та досліджень;

• Українська космічна програма;

• розвитку туризму;

• державної політики у сфері культури;

• розвитку національного кіновиробництва;

• розвитку національної видавничої справи;

• державної політики у сфері спорту;

• залучення талантів.



Першочергові реформи:

1) системи національної безпеки та оборони,
2) оновлення влади та антикорупційна реформа,
3) судова та реформа правоохоронної системи,
4) децентралізація та реформа державного 

управління, 
5) дерегуляція та розвиток підприємництва,
6) системи охорони здоров'я,
7) податкова реформа,
8) програма енергонезалежності,
9) програма популяризації України у світі та 

просування інтересів України у світовому 
інформаційному просторі.



Ключові показники (25)

1) у рейтингу "Doing Business" Україна посяде місце 
серед перших 30 позицій;

2) кредитний рейтинг України за шкалою рейтингового 
агенції Standard and poors - становитиме не нижче 
інвестиційної категорії "ВВВ";

3) за глобальним індексом конкурентоспроможності  
(WEF), Україна увійде до 40 кращих держав світу;

4) ВВП (за паритетом купівельної спроможності) у 
розрахунку на одну особу підвищиться до 16 000 
доларів США;

5) чисті надходження прямих іноземних інвестицій за 
період 2015 -2020 років за даними Світового банку 
складуть понад 40 млрд доларів США;



Ключові показники (25) 
(продовження)

6) максимальне відношення дефіциту державного
бюджету до ВВП не перевищуватиме 3 %;

7) максимальне відношення загального обсягу
державного боргу та гарантованого державою

боргу до ВВП не перевищуватиме 60 %;

8) енергоємність ВВП складе 0,2 тонни
нафтового еквівалента на 1000 доларів США
ВВП;

9) витрати на національну безпеку і оборону
становитимуть не менше 3 % від ВВП;

10)чисельність професійних військових на 1000
населення збільшиться із 2,8 до 5,6 осіб;



Ключові показники (25) 
(продовження)

11) за індексом сприйняття корупції, який розраховує
Тransparency International, Україна увійде до 50
кращих держав світу;

12) рівень довіри експертного середовища
(адвокати, юристи) до суду становитиме 70%;

13)рівень довіри громадян до органів
правопорядку становитиме 70 %;

14)оновлення кадрового складу державних
службовців у правоохоронних органах, судах,
інших державних органах на 70 %;

15)ліміт частки одного постачальника в
загальному обсязі закупівель будь-якого з
енергоресурсів складатиме не більше 30 %;



Ключові показники (25) 
(продовження)

16) середня тривалість життя людини за розрахунками
Світового банку підвищиться на 3 роки;

17) питома вага місцевих бюджетів становитиме
не менше 65 % у зведеному бюджеті держави;

18) частка проникнення широкосмугового
Інтернету за даними Світового банку
складатиме 25 абонентів на 100 осіб;

19) 75 % випускників загальноосвітніх
навчальних закладів володітимуть
щонайменше двома іноземними мовами, що
підтверджуватиметься міжнародними
сертифікатами;



Ключові показники (25) 
(продовження)

20) Україна візьме участь у міжнародному дослідженні
якості освіти PISA та увійде до 50 кращих держав -
учасниць такого дослідження;

21) Україна разом із Світовим банком розробить
показник добробуту громадян, визначиться з
його цільовим значенням та проводитиме
моніторинг змін такого показника;

22) за результатами загальнонаціонального
опитування 90 відсотків громадян України
відчуватимуть гордість за свою державу;

23) під час участі у XXXII літніх Олімпійських іграх
Україна завоює щонайменше 35 медалей;



Ключові показники (25) 
(продовження)

24) за глобальним індексом
конкурентоспроможності у боротьбі за таланти
Україна увійде до 30 кращих держав світу;

25)20 фільмів українського виробництва вийдуть у
широкий прокат у 2020 році.


