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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Принцип макроекономічного регулювання визначе�

ний як припущення, що формує основу для створення
соціальної та економічної політики і сталого розвитку.
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ECONOMY

У статті аналізуються погляди вітчизняних і зарубіжних вчених на принципи макроекономічного ре7

гулювання, які вивчають основи, захищені законом про макроекономічні принципи регулювання в Ук7

раїні, включені до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України "Про

Державне Прогнозування і розробка програм для економічного і соціального розвитку України". Аналіз

існуючої системи макроекономічного регулювання показав, що більшість принципів має теоретичний та

фіскальний характер. Висвітлено ряд нових принципів таких, як: принцип доцільності, принцип раціо7

нального розподілу ресурсів і принцип пріоритету. Тільки прагматичний підхід до вирішення проблем

соціально7економічного розвитку України, так само як і реалізація стратегічних напрямів розвитку, шля7

хом систематичного здійснення всіх принципів, дозволить знайти збалансований підхід до вирішення

соціальних та економічних проблем, забезпечення сталого розвитку України.

The article analyzes the views of domestic and foreign scholars on the principles of macroeconomic regulation,

studies the framework reserved by law regarding macroeconomic regulation principles in Ukraine, which are

incorporated in the Budget Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine and the Law of Ukraine "The State

Forecasting and Establishment of Programs for Economic and Social Development of Ukraine". The analysis of

the present system of macroeconomic regulation showed that most principles are theoretical and of fiscal nature.

There is a range of new principles: the principle of expediency, the principle of rational distribution of resources

and the principle of priority. Only a pragmatic approach to solving problems of social and economic development

of Ukraine, as well as the implementation of the strategic directions of development through systematic

implementation of all principles will enable a balanced approach to solving social and economic problems and

ensure sustainable development of Ukraine.
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А.Блангард стверджує, що принципи макроекономічно�
го регулювання, можна розглядати як такі, що засно�
вані на практичному досвіді у сфері державного управ�
ління і на досягненнях економічної науки [11]. Ми згодні
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з цією думкою, але вважаємо, що макроекономічне ре�
гулювання в Україні засноване на практичному досвіді
радянського часу, який вже вичерпано, в той же час,
ігноруючи ряд нових підходів до формування макроеко�
номічної політики. В українській макроекономічній по�
літиці є ситуаційні підходи, невідповідність деяких ад�
міністративних дій і відсутність фундаментальних пара�
дигм, які визначатимуть основну мету соціально�еконо�
мічного розвитку в сучасних умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню функціонування макроекономічної по�

літики в Україні у своїх дослідженнях приділяли увагу
багато українських вчених, наприклад, Міщенко В.І.,
Мельник П.В., Мороз А.М., Михайленко В.С., Базиле�
вич В.Д., Клиновий Д.В. та ін. Однак залишається мало
дослідженим питання подальшого спрямування макро�
економічної політики в Україні. У галузях економіки і
теорії державного управління проблеми макроеконом�
ічного регулювання в умовах глобальних змін у світо�
вому господарстві та Україні та їх окремі аспекти до�
сить повно відображені в працях таких відомих украї�
нських учених, як О.М.Алимов, Ю.С. Архангельський,
Ю.М. Бажал, В.Д. Бакуменко, О.Г. Белорус, Л.К. Без�
часний, В.Г. Бодров, П.П. Борщевський, Л.І. Воротіна,
В.М. Геєць, А.С. Гальчинський, В.І.Голіков, В.А. Голов�
ко, А.А. Гриценко, Б.В. Губський, С.І. Данилишин,
С.Д. Дзюбик, С.І. Дорогунцов, П.С. Єщенко, Л.О. Кані�
щенко, Б.Є. Кваснюк, Г.Н. Климко, В.І. Луговий, І.І. Лук�
інов, І.О. Лютий, І.Р. Михасюк, О.Г. Мордвінов, Г.І. Мо�

стовий, Н.Р. Нижник, Ю.В. Ніколенко, О.І. Осауленко,
Ю.М. Пахомов, А.К. Покритан, В.М. Рижих, І.В. Роз�
путенко, А.П. Румянцев, С.І. Соколенко, В.О. Степанен�
ко, А.С. Філіпенко, В.К. Черняк, А.А. Чухно, І.С. Яст�
ремський.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сьогодні в Україні загальновизнаною є об'єктивна

необхідність переходу до регульованого ринку, однак
чітко не визначено форми, принципи й засоби держав�
ного регулювання. Мета цієї статті полягає у вивченні
того, як принципи макроекономічного регулювання за�
хищені законом України, у аналізі поглядів вітчизняних
і зарубіжних вчених на принципах макроекономічного
регулювання, які лягли в основу соціально�економічно�
го розвитку. Економічну політику слід реалізовувати
лише через державне регулювання економічних про�
цесів в умовах ринкової економіки. Для цього Україна
має великий арсенал випробуваних світовою та вітчиз�
няною практикою економічних, правових та адмініст�
ративних важелів — ціни, податки, державний контракт,
субсидії, субвенції та ін. Ефективність державного ре�
гулювання залежить від того, наскільки розумно й ви�
важено використовуються ці важелі у процесі реалізації
економічної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Багато економічних проблем спричинені фундамен�
тальними принципами макроекономічного регулюван�

Таблиця 1. Припущення прогнозу на 2013—2015 роки
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ня. В наукових роботах ще не висвітлена їх чітка дета�
лізація. До ключових чинників сталого економічного
розвитку, а тим більше макроекономічних зрушень, яких
потребують країни під час суспільно�економічних
трансформацій, належить ефективне державне регулю�
вання економіки, яким потрібно називати цілеспрямо�
ваний вплив, що здійснює держава у сфері управління
економікою з метою надання економічним процесам
певної спрямованості відповідно до цілей, завдань та
інтересів країни. Практичні та теоретичні аспекти дер�
жавного регулювання економіки України досліджують�
ся чисельними науковими установами: Національним
інститутом стратегічних досліджень, Міжнародним цен�
тром перспективних досліджень, Інститутом еволюцій�
ної економіки, Інститутом економіки та прогнозуван�
ня НАН України, вищими навчальними закладами,
фахівці яких вивчають і розвивають економічну теорію.

Іноземна література пропонує нам тлумачення фун�
даментальних проблем макроекономічного регулюван�
ня по результатам практичих досягнень. Таке регулю�
вання розглядається як рішення кризової ситуації. Зок�

рема, Б.Сноудон стверджує, що базові принципи мак�
роекономічного регулювання повинні включати ранні
результати кризи, термінові рішення, адекватне реагу�
вання, повне використання ресурсів для подолання кри�
зи [15]. Цей підхід є досить утилітарним; він унемож�
ливлює вирішення стратегічного завдання макроеконо�
мічного регулювання в довгостроковій перспективі.

Розвиток ситуації в економіці України 2010 року
засвідчує перманентне наростання ризиків, пов'язаних
з кризовими процесами [3, с. 30]. На вітчизняну еконо�
міку продовжують негативно впливати як стагнація
світової економіки, так і макроекономічні та валютно�
фінансові дисбаланси, які сформувалися в останньому
кварталі 2008 року. В Україні чітко сформувався комп�
лекс викликів, пов'язаних із:

— глибокою депресією основних секторів економі�
ки, викликаною, насамперед, різким звуженням
зовнішніх ринків збуту;

— втратою стабільності банківської системи через
наростання кризи ліквідності в умовах відсутності дієвої
політики підтримання останньої;

Таблиця 2. Система резервування принципів макроекономічного регулювання законом України
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— нестабільністю курсу гривні у зв'язку з дисбалан�
сом попиту та пропозиції на валютному ринку та висо�
ким рівнем девальваційних очікувань економічних
суб'єктів;

— утрудненням фінансування бюджетних видатків
через значно більше, ніж прогнозоване, падіння макро�
економічних показників;

— постійною втратою дієвості політики держави че�
рез глибоку політичну кризу та розбалансування діяль�
ності гілок законодавчої, виконавчої та монетарної
влад.

Мають бути закладені основи для забезпечення по�
дальшого стійкого розвитку економіки та спрямування
інвестиційного вектору на зростання (табл. 1).

Дж. Боуман відносить до принципів макроекономі�
чного регулювання право і обов'язок органів держав�
ної влади в самостійному збалансуванні своїх бюджетів,
принцип ефективних бюджетних коштів та принцип зба�
лансованого бюджету [12]. Національна наука тради�
ційно стверджує, що основні принципи макроекономі�
чного регулювання є принципами бюджетування і про�
гнозування фінансового впливу на економіку. Зокрема,
це стверджували М. Азарова, В. Копилов, Л. Воронов,
В. Опарін, Л. Лисяк та інші. Рівень законодавства, відпо�
відно до сучасної наукової традиції, відносить принци�
пи макроекономічного регулювання до Бюджетного
кодексу України, до Податкового кодексу України та
Закону України про "Державне Прогнозування та роз�
роблення програм економічного і соціального розвит�
ку України" (табл. 2).

Вищевказані принципи макроекономічного регулю�
вання є досить декларативними і теоретичними, хоча
відображають сучасні погляди на управління соціаль�
ними та економічними процесами. Крім того, всі ці прин�
ципи призначені для забезпечення, ймовірно, найваж�
ливіших принципів макроекономічної політики в Україні
— добробут населення від економічного зростання. Цей
принцип декларується у багатьох нормативних актах.
Зокрема, Стаття 11 Закону України "Основи внутріш�
ньої і зовнішньої політики" передбачає, що однією з го�
ловних цілей державної політики є забезпечення доб�
робуту людей для економічного розвитку та інтеграції
України у світову економічну систему [6]. Враховуючи
той факт, що в Україні є багато прихильників "соціаль�
ної людино�орієнтованої економіки", уряд піднімає пи�
тання про цілі і завдання державної політики для спри�
яння суспільному добробуту.

Американський дослідник Ді Нітто зазначає, що
принцип суспільного добробуту включає в себе ряд по�
літичних питань (заходів) для бідних і тих, хто на межі
бідності, і небідних. Межі цієї політики є неясними. У
широкому сенсі, ця політика включає в себе майже всю
політику уряду — від оподаткування, забезпечення обо�
рони країни і енергоефективності в галузі охорони здо�
ров'я, житлової політики та програм соціальної допо�
моги. У вузькому сенсі, це державна політика, яка без�
посередньо впливає на доходи фізичних осіб і послуг, а
також можливості вразливих верств населення (пенсі�
онери, бідні, інваліди, хворі, і т.д.) [13]. Ці основні по�
зиції розділяє американський філософ Д. Белл, який
говорить: "Якщо індустріальне суспільство визначаєть�
ся кількістю товарів, що вказує на рівень життя, пост�
індустріальне суспільство, залежить від якості життя,
яке вимірюється послугами — охорона здоров'я, осві�
та, відпочинок і розвиток мистецтва ... " [2, с. 52]. Це
твердження стосується зміни поняття "соціально�еко�
номічний розвиток" на виключно "соціальний розвиток",
який автоматично порушує фундаментальні принципи
макроекономічної рівноваги. У свою чергу, П.Потапов
підкреслює, що поліпшення добробуту населення ого�
лошується українською політичною пріоритетністю, і
відповідно до Є. Шуратівського і Є.Лібанова, соціаль�
но�економічна політика повинна бути заснована на
трьох основних принципах: пріоритет питань соціаль�

ного захисту населення; підвищення ролі особистого
доходу для задоволення соціальних, культурних і по�
бутових потреб, усунення залежності; організація но�
вого механізму фінансування соціальної сфери, тобто
перехід від державного патерналізму до соціального
партнерства.

Підхід до цього досить спірного питання знайшов
Т. Фертиков, який свідчить, що засадами збалансованих
компонентів соціально�економічного розвитку є:

— Розвиток гуманітарного сектора (охорона здо�
ров'я, освіта, наука) та соціальної політики з розвитку
інститутів та культурної інфраструктури.

— Реалізація державної релігійної політики.
— Соціальний розвиток (соціальні відносини, без�

пека, соціальне партнерство і соціальний діалог).
— Забезпечення соціальної безпеки (соціальний за�

хист, соціальне страхування, соціальна допомога та
соціальна робота).

С. Василюк висловив думку про те, що ж є квінтесен�
цією по відношенню до сучасних підходів макроеконо�
мічного регулювання, підкресливши, що будь�яке су�
спільство в світі складається з двох основних частин —
економічної і соціальної. У той же час, економічне зро�
стання і соціальний прогрес повинні розглядатися у
взаємозв'язку і єдності. З одного боку, економіка ство�
рює умови для розвитку людського потенціалу та підви�
щення якості життя, з іншого — людина є найважливі�
шим ресурсом зростання і соціального розвитку, ефек�
тивним чинником відтворення. Слід розуміти соціальну
спрямованість економічної політики і підпорядкування
цілей економічного зростання соціального розвитку,
завдання досягнення добробуту громадян. Цей підхід
довели західні економісти. Зокрема, відповідно до прин�
ципів

Дж. Боумена, макроекономічне регулювання узгод�
жується з соціальною політикою та економічними реа�
ліями. Економічне зростання зважують на основі стра�
тегічних планів і підпорядкування інтересів окремих
осіб. У той же час, загальні принципи макроекономіч�
ного регулювання повинні бути пов'язані з принципами
планування соціально�економічного розвитку. Таким
чином, відповідно до Статті 2 Закону України "Про дер�
жавне стратегічне планування", вона заснована на прин�
ципах чесності, наукової обгрунтованості, прозорості,
рівності та партнерства і т.д. [5]. На нашу думку, перелік
принципів повинен бути доповнений принципом доціль�
ності, принципом раціонального розподілу ресурсів і
принципом пріоритету у відповідності зі стратегічними
напрямками соціально�економічного розвитку, врахо�
вуючи поточну економічну ситуацію. Дотримання та
систематичне здійснення всіх принципів дозволить
здійснити збалансований підхід до вирішення соціаль�
них та економічних проблем, сприяти формуванню су�
часної системи макроекономічного регулювання, соці�
альних і економічних процесів в Україні.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Принципи макроекономічного управління є фунда�

ментальними. Наукові положення в основному захищені
законом, відповідно до якого працює система держав�
ного регулювання. Аналіз існуючої системи макроеко�
номічного регулювання показує, що її принципи мають
теоретичний характер (принцип науки, принцип об'єк�
тивності, принцип цілісності, і т.д.). У той же час,
фіскальний характер пов'язаний з такими принципами
макроекономічного управління: фінансової достатності,
універсальності та ефективності оподаткування ним.
Соціально орієнтовані принципи: принцип відкритості
та прозорості, справедливості та неупередженості прин�
ципів, принцип рівності. Вони запобігають будь�яким
актам податкової дискримінації, є підставою до єдино�
го підходу створення податків і зборів, однорідності і
простоти сплати. Сучасні тенденції соціально�економі�
чної системи держави вказують на необхідність зміни�
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ти підхід до макроекономічної політики, з метою забез�
печення стійкості в поведінці макроекономічної систе�
ми. Тільки прагматичний підхід до вирішення проблем
соціально�економічного розвитку України, реалізація
стратегічних напрямів розвитку через фокус на людину
і системи реалізації всіх принципів, дозволить збалан�
сований підхід до вирішення соціальних та економічних
проблем, та забезпечення сталого соціально�економіч�
ного розвитку України.
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