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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

«Галузева політика» – нормативна дисципліна, яка вивчається при підготовці фахівців 

з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Невід'ємною складовою 

соціально орієнтованої ринкової економіки є ефективно функціонуюча ланка реальної 

економіки – підприємств конкретних галузей економіки. Формування та забезпечення 

конкурентоспроможності української економіки та її ефективне інтегрування у світове 

економічне співтовариство неможливе без ефективного управління господарською 

діяльністю підприємства.  

Управління діяльністю підприємства має створювати умови для приросту достатку 

власників такого підприємства, забезпечуючи при цьому ефективний перерозподіл капіталу в 

межах національної економіки та формування середнього класу власників.  

Розв’язання цих та інших завдань безпосередньо залежить від рівня професійної 

підготовки менеджерів, рівня їх компетенції, вміння обґрунтовувати та приймати правильні 

управлінські рішення. 

 Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є економічні відносини, що виникають у процесі 

управління діяльністю підприємств галузей економіки. 

Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни полягає у формуванні системи знань щодо  підвищення 

ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню 

менеджерами різних рівнів, принципів та інструментів управління. 

 

Основні завдання 

Основні завдання - це сформувати у студентів комплекс компетенцій, необхідних для 

здійснення управління господарською діяльністю підприємств різних галузей економіки, з 

метою підвищення ефективності їх діяльності та добробуту населення. 

 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів 

Вивчення дисципліни «Галузева політика» ґрунтується на знаннях з дисциплін: фінанси 

підприємств, корпоративні фінанси, фінансовий аналіз, управління фінансовою санацією, 

оподаткування суб’єктів підприємництва, бухгалтерський облік в управлінні підприємством, 

менеджмент, економіка підприємств, адміністрування підприємницької діяльності. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе: 

розуміти : 

 що галузева політика є невід’ємною складовою підприємницької діяльності в 

сучасних умовах господарювання; 

 що свідоме та цілеспрямоване використання структурних компонентів галузевої 

політики є запорукою забезпечення конкурентоспроможності підприємства; 

знати: 

 термінологічну базу галузевої політики, її суть, мету, цілі; 

 формування та функціонування механізмів галузевої політики у процесі управління  

підприємницькими структурами; 

 особливості та методи, що зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в 

органах управління підприємницьких структур різних форм і сфер діяльності; 
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 функції менеджера в системі управління функціонуванням підприємств конкретної 

галузі економіки. 

вміти: 

 планувати та організовувати управлінську роботу; 

 вибрати форми і методи управлінського впливу на підлеглих; 

 застосовувати ефективні форми контролю, координувати та регулювати діяльність 

підлеглих та підприємства в межах галузі. 

 

 

 Опанування навчальної дисципліни повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 

Форма контролю: поточний контроль, екзамен. 

 

 

РОЗДІЛ 2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Опис предмета навчальної дисципліни «Галузева політика» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та назва галузі знань 

28  «Публічне управління та адміністрування» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 

Цикл навчального плану 

нормативна дисципліна професійної підготовки за 

спеціальністю 

Курс: 5, Семестр: 2 

Спеціальність 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин за 

ОПП 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції 

Семіна

рські/ 

практи

чні 

Самостійна робота 

  281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

5 90 48 32 16 42 

 Публічне 

адміністрування та 

управління бізнесом 

Кількість  

тижневих 

годин 

Кількість змістових 

модулів 
Вид контролю 

3 11 ПК, екзамен 

Методи навчання 
лекції, практичні заняття, самостійна робота, робота в групах, Інтернеті, 

розв’язування ситуаційних вправ та творчих завдань тощо 
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РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГАЛУЗЕВА ПОЛІТИКА» 

 

Тема 1. Національна економіка, її структура 

Тема 2. Галузева політика: поняття і характеристика типів 

Тема 3. Галузева політика в системі державного регулювання економіки. Механізм 

державного регулювання природних монополій 

Тема 4. Антимонопольна політика держави 

Тема 5. Зовнішньоторговельна політика в умовах недосконалої конкуренції на 

світовому ринку 

Тема 6. Державна структурна політика України 

Тема 7. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання регіону 

Тема 8. Галузева промислова політика 

Тема 9. Галузева аграрна політика 

Тема 10. Розвиток сільських територій та соціальна політика у сільській         міс-

цевості 

Тема 11. Державна галузева політика та управління у сферах суспільного життя 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Тема 1 

Національна економіка, її структура  

Національна економіка, її суть, особливості. Суб'єкти національної економіки.  

Елементи середовища функціонування національної економіки. Сектори, ознаки 

національної економіки. Основні цілі структурної перебудови економіки. Валовий 

внутрішній продукт (валовий національний продукт), його складові та методи обчислення. 

 

Тема 2 

Галузева політика: поняття і характеристика типів 

Галузева політика, поняття, характеристика типів. Мета державної галузевої політики.  

Основними концепціями, що становлять базис галузевої політики, служать:  економічна 

ефективність; оптимізація поведінки економічних агентів, краще функціонування 

суспільства в цілому. Галузева політика держави переслідує загальні громадські інтереси: 

захист національної промисловості;  допомога фірмам і галузям у важких ситуаціях; 

розвиток регіонів;  захист зайнятості;  стимулювання фірм-лідерів;  захист від іноземного 

капіталу; розвиток дрібного і середнього бізнесу; захист прав споживачів; встановлення 

правил добросовісної конкуренції. Методи здійснення галузевої політики. Типи галузевої 

політики. Активна галузева політика. Пасивна галузева політика. Концепція "сприятливого 

економічного клімату".  

 

Тема 3 

Галузева політика в системі державного регулювання економіки.  Механізм 

державного регулювання природних монополій 

Суть механізму державного регулювання економіки. Структурні компоненти  
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механізму державного регулювання економіки. Методи, інструменти, важелі механізму 

державного регулювання економіки. Податки. Кредити. Природна монополія, її суть, 

особливості, причини виникнення. Державне ціноутворення на продукцію природної 

монополії. Сучасні моделі державного регулювання економіки. Кейнсіанська і неокласична 

моделі державного регулювання . Монетаристи про економічну роль держави. 

 

Тема 4 

Антимонопольна політика держави 

 

Суть, цілі державної антимонопольної політики. Антимонопольним комітетом  

України, його функції, завдання. Законодавча база державної антимонопольної політики. 

Попередження зловживань монопольним становищем. Антимонопольне регулювання  

як одним із напрямків державної антимонопольної політики.Під антимонопольним 

регулюванням мається на увазі процес обмеження монопольної діяльності, що передбачає 

державне втручання на конкретних монополізованих ринках або в діяльність конкретних 

монопольних утворень шляхом адміністративного встановлення кількісних і якісних 

показників. 

 

Тема 5 

Зовнішньоторговельна політика в умовах недосконалої конкуренції на 

світовому ринку 

Зовнішньоторговельна політика: суть та інструменти. Зовнішньоторговельна  

політика як цілеспрямований вплив держави на торгівельні відносини з іншими країнами. 

Основні цілі зовнішньо-торгівельної політики : зміна ступеня і способу участі країни в  

міжнародному поділі праці; зміна обсягу експорту та імпорту; зміна структури зовнішньої 

торгівлі; забезпечення країни необхідними ресурсами (сировиною, енергією і т.п.); зміна 

співвідношення експортних та імпортних цін. Види зовнішньо – торговельної політики. 

Політика вільної торгівлі («фрітредерство») – політика мінімального державного втручання у 

зовнішню торгівлю, яка розвивається на основі ринкового попиту і пропозиції. 

Протекціонізм, його види. Селективний, галузевий, прихований протекціонізм. 

Державне регулювання міжнародної торгівлі: одностороннє, двостороннє,  

багатостороннє. Правові режими. Режим найбільшого сприяння (РНС) – умова, закріплена в 

міжнародних торгових угодах, яка передбачає надання сторонам, які домовляються, один 

одному всіх прав, переваг та пільг, якими користується або буде користуватися будь-яка 

третя держава. 

Винятки РНС: винятки для сусідніх країн – їх цілю є полегшити прикордонну 

торгівлю(1% світової торгівлі); винятки і переваги, які випливають з угод про створення 

митних союзів і зон вільної торгівлі декількох країн (в рамках інтеграційних угрупувань 

здійснюється до 40% міжнародної торгівлі); винятки для країн, що розвиваються в рамках 

загальної системи преференції, яка передбачає надання високорозвинутими та країнами з 

перехідною економікою митних пільг країнам, що розвиваються у вигляді ліквідації або 

значного зниження тарифів на імпорт товарів із цих країн. Національний режим – режим 

економічних відносин між державами, при якому одна держава надає іноземним фізичним і 

юридичним особам режим не менш сприятливий, ніж режим для своїх юридичних і фізичних 

осіб. Найчастіше національний режим використовується у відносинах між країнами-членами 

інтеграційних угрупувань і застосовується для вивозу капіталу. Інститути управління ЗЕД на 
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території України включають:  державні органи управління; інститути недержавного 

регулювання ЗЕД (оперативно-комерційний апарат). 

 

 

Тема 6 

Державна структурна політика України 

Стратегічні цілі державної структурної політики України. Зміст поняття «структурна  

політика держави».  Роль структурної політики держави. Основні цілі структурної політики 

держави, розвиток якої впливає на економічне зростання та підвищення національної 

конкурентоспроможності на світовому рівні. Пріоритети промислової, інвестиційної та 

інноваційної політики у структурній політиці держави. Етапи державної структурної 

політики при формуванні інноваційної політики. Стримуючі чинники щодо основних 

напрямів реалізації структурної політики держави.  

 

Тема 7 

Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання регіону 

Етапи розвитку теоретичних поглядів стосовно галузевих структурних зрушень задля  

визначення основних чинників впливу на економічне зростання регіону. Формування 

галузевої структури регіону та встановлено роль і значення галузевих зрушень у вказаних 

процесах. Специфіка галузевих зрушень в економіці регіонів. Конкурентоспроможність 

галузей. Основні завдання галузевих структурних зрушень.  

 

Тема 8 

Галузева промислова політика 

Зміст, особливості та інструментарій державної промислової та аграрної політики. 

Значення державної промислової політики.  Завдання державного регулювання  

розвитку промислового виробництва: формування конкурентного національного ринку 

промислової продукції; стабілізація основних показників промислового виробництва; 

структурна перебудова промисловості; технічне і технологічне оновлення галузей 

промисловості; підвищення конкурентоспроможності  вітчизняних товарів промислового 

виробництва; розвиток імпортного  та експортного виробництва; забезпечення екологічності 

промислового виробництва. Основні засоби ефективності промислового виробництва.  

 

Тема 9 

Галузева аграрна політика 

Суть аграрної політики.  Основні напрями аграрної політики України. Мета і  

пріоритети аграрної політики України. Особливості бюджетно-податкової та кредитно-

фінансової політики в аграрному секторі. Політика держави щодо регулювання ринків 

сільськогосподарської продукції та матеріально-технічного забезпечення виробників.  

Державна політика щодо аграрної науки, освіти й інформаційного забезпечення виробників. 

Державна політика стимулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки. 

 

Тема 10 

Розвиток сільських територій та соціальна політика у сільській місцевості 

Розвиток сільських територій у контексті продовольчої безпеки: європейський досвід  
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та українські реалії. Державна політика щодо розвитку сільських територій. Оцінка 

потенціалу розвитку сільських територій України в контексті європейської інтеграції. 

Основні бар’єри на шляху розвитку сільських територій України в руслі модернізаційної 

парадигми ЄС. Напрями підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в 

контексті сталого розвитку сільських територій. Становлення багатофункціональної 

економіки на сільських територіях як основа їх наближення до стандартів ЄС. Концептуальні 

засади інноваційного розвитку сільських територій України в контексті адаптації 

економічної політики до вимог і стандартів ЄС. 

 

Тема 11 

Державна галузева політика та управління у сферах суспільного життя 

Функції держави у сфері регулювання господарських процесів. Бюджетна політика.  

Державне управління соціальними процесами суспільства. Державне управління охороною 

здоров'я України. Державна політика у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності. Державна політика у сфері освіти. Державна політика та управління у сфері 

культури. Державне управління етнонаціональним розвитком суспільства. 
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