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Рассмотрены проблемы управления экономикой на современном 
этапе. Обобщены результаты исследований макроэкономических измене-
ний в национальной экономике; формирования предпосылок и направле-
ний повышения эффективности государственного управления экономикой 
на макро-, мезо- и микроуровнях; использования современных инструмен-
тов менеджмента для оптимизации деятельности хозяйствующих субъек-
тов в отраслях экономики. 

Для научных работников, аспирантов, специалистов промышленно-
сти, предприятий и государственных структур управления. 
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Розглянуто проблеми управління економікою на сучасному 
етапі. Узагальнено результати досліджень макроекономічних 
змін у національній економіці; формування передумов і напрямів 
підвищення ефективності державного управління економікою на 
макро-, мезо- та мікрорівнях; використання сучасних інструмен-
тів менеджменту для оптимізації діяльності господарюючих 
суб’єктів у галузях економіки.  

Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підпри-
ємств і державних структур управління. 
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