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ВСТУП
Державний сектор економіки

має місце в усіх країнах. Значне місце
в економіці він займає як у нових
індустріальних країнах (Південній
Кореї, Сінгапурі, Тайвані, Гонкон0
гу), так і в старих (Швеції, Голландії,
Данії, Португалії). Традиційно висо0
кою є питома вага цього сектора в
національній економіці Франції —
33%, Австрії — 37%, Італії — понад
40%. Так, під контролем держави пе0
ребуває від 1/4 (США) до 2/3—3/4
національного виробництва (Велика
Британія, Німеччина, Японія) [1].

Межі між приватною і держав0
ною формами власності є рухомими,
змінними, їх зумовлюють різноспря0
мовані процеси — усуспільнення (на0
ціоналізація) та роздержавлення.
Україні потрібно йти шляхом роз0
державлення, приватизації і побудо0
ви змішаної економіки, в якій рівно0
правними господарськими суб'єктами
є акціонерні, кооперативні, приватні
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та державні підприємства, а також
новий вид формувань — фахові об'єд0
нання. Згідно проекту Закону Украї0
ни "Про громадські об'єднання"
№4633 від 10 червня 2009 року фа0
хові об'єднання є видом самооргані0
зації громадян і юридичних осіб, що
створюються з метою реалізації сус0
пільних інтересів і впровадження за0
сад саморегулювання у визначеній
статутом сфері, галузі чи секторі
діяльності [2].

Відомо, що роздержавлення —
це комплекс заходів, спрямованих на
перетворення відносин власності,
ліквідацію монополії держави на
власність, формування багатоуклад0
ної економіки, посилення процесів її
саморегулювання [3]. У зв'язку з цим
у власності держави має залишити0
ся тільки майно, необхідне для вико0
нання нею своїх функцій, а також
обов'язкова частина законодавчих,
стабілізуючих та розподільчих
функцій, які державні інституції по0

винні продовжувати виконувати,
щоб забезпечувати соціальну ста0
більність, безпеку і стратегічний роз0
виток держави. Всі інші об'єкти влас0
ності необхідно перерозподілити
між іншими суб'єктами права влас0
ності.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Роздержавлення і приватизація

мають здійснюватися під громадсь0
ким контролем з регулярним інфор0
муванням населення. Це має запобіг0
ти такому небажаному явищу, як
псевдоприватизація і псевдороздер0
жавлення. Таким чином, роздержав0
лення економіки — це головне зав0
дання перетворення форми влас0
ності, вирішення якого дасть змогу
ліквідувати монопольне становище
держави та її відомств, створити
умови для розвитку різних форм
власності: перетвореної державної
власності, колективної, акціонерної,
кооперативної, приватної та інших,
зробити кожного працівника, кож0
ний трудовий колектив справжнім
суб'єктом відносин власності. Це є
головною метою економічної полі0
тики, яка має забезпечити рівно0
правність усіх форм власності, ство0
рити необхідні передумови для роз0
витку ринкових відносин, стимулю0
вати трудову і підприємницьку моти0
вацію зростання ефективності ви0
робництва. Реалізація цієї політики
потребує розробки правил передачі
прав власника від держави само0
стійним господарським суб'єктам —
фізичним та юридичним особам або,
у випадку фахових об'єднань, упов0
новаженому колективному суб'єкту
права власності, який представляє
інтереси галузі чи сфери діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Єдиних правил роздержавлення

і приватизації не існує. Кожна краї0
на розробляє свої законодавчі акти,
враховуючи економічну, політичну,
демографічну, історичну та інші
особливості. На думку автора, наша
країна повною мірою не може вико0
ристати способи і методи роздер0
жавлення та приватизації, які засто0
совувалися у західних країнах, через
тотальне одержавлення. Це пояс0
нюється тим, що на кінець 1990 р.
частка державного сектора в Україні
перевищувала 90%. Державні органи
впродовж десятиліть безпосередньо
керували всіма стадіями виробничо0
го процесу, розподілу і перерозпо0
ділу результатів праці, зосередили у
своїх руках всі регуляторні функції.
Принцип "виробництво в ім'я вироб0
ництва" призвів до того, що у 1990 р.
частка засобів виробництва станови0
ла 69,5% усього обсягу виробленої
продукції [4]. Вихід України зі скла0
ду СРСР призвів до розриву тради0
ційних економічних зв'язків з відпо0
відним порушенням відтворювально0
го процесу, що в умовах структурної
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залежності потребувало певної дер0
жавної підтримки до відновлення
нормального процесу. При цьому в
господарському комплексі була ви0
сока частка підприємств воєнно0
промислового комплексу і надвели0
ких підприємств групи "А", що пра0
цювали на всесоюзний і міжнарод0
ний ринок. Їх швидка демонополіза0
ція і приватизація призвели б до
зруйнування економіки. Погіршува0
ло ситуацію щодо збалансованого
роздержавлення і те, що більшість
населення не мала коштів для участі
у приватизації, їх свідомість залиши0
лась на рівні соціалізму, головними
принципами якого були соціальна
справедливість та рівність розподілу.
Крім того, люди, які прийшли до вла0
ди, намагалися використати політи0
ку як важіль у боротьбі за розподіл
та перерозподіл влади, зокрема еко0
номічної [5].

Для подолання цієї негативної
спадщини процес роздержавлення в
Україні необхідно було починати з
формування відповідного правово0
го та організаційно0економічного
середовища. Потрібно було розро0
бити нормативні документи, юри0
дичні норми, законодавчі акти, які
гарантували б однакові умови і по0
рядок роздержавлення та привати0
зації для всіх суб'єктів господарю0
вання. Перші кроки вже зроблено.
Протягом короткого, з історичної
точку зору, терміну часу Верховна
Рада України прийняла низку за0
конів — "Про власність", "Про під0
приємництво", "Концепція роздер0
жавлення і приватизації підпри0
ємств, землі і житлового фонду",
"Про приватизацію майна держав0
них підприємств", "Про приватиза0
цію невеликих державних підпри0
ємств (малу приватизацію)", Госпо0
дарський кодекс та інші, які сприя0
ли формуванню відповідного право0
вого та економічного середовища
[6; 7; 8; 9; 10; 11]. Для регулювання
процесів роздержавлення і привати0
зації в Україні було створено спец0
іальні органи (Фонд державного
майна та його підрозділи).

Автор вважає, що сформульова0
не в Україні законодавче поле дає ун0
ікальну, проте неповну можливість,
проводячи приватизацію і роздер0
жавлення державної власності, пе0
рейти не до капіталістичної влас0
ності, яка неоднозначно сприймаєть0
ся суспільством, а забезпечити умо0
ви для розвитку групової, колектив0
ної та асоційованої форм власності.
Започатковані форми власності не
скасовують приватну власність, про0
те, за умов роздержавлення в Ук0
раїні, виступають достатньо ефек0
тивним підгрунтям для перетворен0
ня адміністративно0розподільчої
економіки в соціально0ринкову еко0
номіку.

Разом з тим, піднімаючи питан0
ня роздержавлення економіки, з

точки зору функціонування системи
відносин власності необхідно зважи0
ти на той факт, що однією зі складо0
вих цього процесу є демонополіза0
ція державного регулювання, а саме:
законодавчої, стабілізуючої та роз0
подільчої функцій. При різному
ставленні до ролі державного регу0
лювання жодна країна не обходить0
ся без нього. Будь0яка держава не0
залежно від рівня свого розвитку ви0
конує конкретні функції, першочер0
говими серед яких є регулювання
економічних процесів, що відбиває
ступінь її втручання у формування
стратегії і тактики розвитку як ок0
ремих підприємств, так і їх об'єд0
нань. Це форма цілеспрямованого
впливу з метою забезпечення і
підтримки функціонування підпри0
ємств у заданому режимі змін і роз0
витку економічних відносин та взає0
мозв'язків [12].

Регулювання відбувається за до0
помогою норм і методів, що регла0
ментують діяльність через систему
правових (адміністративних), еконо0
мічних та інституційних інструментів
державного регулювання [13]. При
цьому слід враховувати, що основни0
ми принципами державного регулю0
вання у країнах з розвинутою еконо0
мікою визначено:

— мінімальне втручання держа0
ви в економічні процеси (їй варто де0
легувати лише ті функції, які не мо0
жуть бути забезпечені розвитком
ринкових відносин);

— вплив відповідних владних
структур на розвиток соціально0
економічних процесів за допомогою
визначених державою економічних
інструментів і нормативів [14].

Державне регулювання є пос0
тійно функціонуючим механізмом,
який забезпечує країні певний рівень
досягнення цілей. Але кожна країна
має свої особливості державного
регулювання. Вони залежать від кон0
кретного етапу та темпів економіч0
ного розвитку країни, стратегічних
пріоритетів, соціальних потреб сус0
пільства, стану та розвитку продук0
тивних сил, бажаних результатів ре0
гулювання. Вивченню ролі держав0
ного регулювання на різних етапах
розвитку країни присвячені праці на0
ступних вітчизняних та зарубіжних
економістів: Боринець С., Чухно А.,
Борщевський П., Заїнчковський А.,
Кучук В., Жаліло Я., Коломойцев В.,
Лукінов І., Мельник П., Мостенська
Т., Ойкен В., Покропивний С., Пус0
товіт В., Чумаченко М. та ін.

Так, доведено, що у фазі еконо0
мічного спаду всі заходи держави
повинні бути спрямовані на стиму0
лювання ділової активності. Це
може здійснюватися за рахунок
зменшення податкового наванта0
ження для всієї економічної систе0
ми, надання податкових пільг, впро0
вадження системи прискореної
амортизації, підвищення ролі та

збільшення масштабів державного
кредитування тощо. За допомогою
цих заходів держава проводить по0
літику, що сприяє зростанню капіта0
ловкладень, стимулюванню ділової
активності, створенню нових робо0
чих місць [15].

Період підйому для держави по0
винен характеризуватись стриму0
ванням ділової активності підпри0
ємств для обмеження перевироб0
ництва товарів. Для цього вводять0
ся високі ставки податків, скасову0
ються податкові пільги, зменшуєть0
ся державне кредитування, вводять0
ся обмеження в амортизаційній по0
літиці.

Але на будь0якому етапі розвит0
ку повноцінним суспільство може
бути лише тоді, коли співпрацюють
ринкова система та державне регу0
лювання, коли державне регулюван0
ня економіки доповнює ринкове са0
морегулювання і в сукупності вони
створюють єдиний економічний ме0
ханізм регулювання економічної си0
стеми [16]. Надмірне державне регу0
лювання гальмує ринковий розви0
ток, а без державного регулювання
економічний розвиток може набути
непередбачених напрямів.

Це співвідношення повинно бути
наповнене конкретним змістом.
Зміст такого співвідношення, на дум0
ку автора, має відображати об'єктиві
умови функціонування суб'єктів
права власності. Саме такий підхід
дасть можливість розробити модель
економічної системи, яка оптимізує
діяльність суб'єктів права власності
в сучасних умовах розвитку Украї0
ни. Ефективність функціонування
такої системи буде еквівалентна оп0
тимальному співвідношенню між
розподіленими об'єктами власності
конкретних суб'єктів права влас0
ності, що характеризують відповід0
ну форму власності. У нашому ви0
падку мова йде про збалансований
розподіл об'єктів власності (засобів
виробництва та запропонованих ав0
тором нових об'єктів власності, за0
конодавчих, стабілізуючих і розпо0
дільчих функцій держави) між дер0
жавою і фаховими об'єднаннями.
При цьому автор пропонує розгля0
дати членів фахового об'єднання як
новий суб'єкт права власності в ко0
лективній формі власності, якому
держава на законодавчому рівні по0
винна передати об'єкти власності для
ефективного виконання статутних
завдань.

Обов'язковою умовою ефектив0
ного державного регулювання еко0
номіки і господарської діяльності є
створення необхідної правової бази.
Правову основу такого регулюван0
ня становлять законодавчі та норма0
тивні акти, які визначають порядок
формування і функціонування рин0
кових елементів. Правова база по0
винна сприяти здійсненню розробле0
ної стратегії економічного розвитку
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галузей та сфер діяльності, що реа0
лізується досягненням відповідних
макроекономічних та мікроеконо0
мічних показників. На підставі ство0
реної правової бази держава може
реалізовувати свою роль щодо регу0
лювання безпосередньо економічни0
ми процесами. Однією з основних
функцій державного регулювання є
підтримка пропорційності вироб0
ництва і споживання, згладжування
циклічності економічних процесів, а
також підтримка і розвиток конку0
ренції та проведення антимонополь0
них заходів [12]. Разом з тим, нау0
ковці переконані, що держава повин0
на перебрати на себе право створен0
ня правових та економічних переду0
мов ефективного функціонування
ринкової системи, надаючи їй
стійкості та динамічності [17]. Об'єк0
тивність формування правового се0
редовища в Україні показує, що до0
сить часто законодавчо0нормативні
акти, якими держава намагається ре0
гулювати діяльність окремих
суб'єктів господарювання та цілих
галузей чи сфер, призводять до зни0
ження ефективності їх функціону0
вання. Це є наслідком того, що у дер0
жаві практично не діє механізм зба0
лансування інтересів, які заклада0
ються на законодавчому рівні, між
державою, виробниками (власника0
ми) і споживачами. Авторами законів
досить часто є ті, хто не знає ні по0
треб реального споживача, ні вироб0
ника та навіть і держави. Виробники
і споживачі від законотворчого про0
цесу при цьому або відсторонені, або
їх побажання не враховуються. Саме
тому пропозиції автора щодо пере0
розподілу законодавчої функції дер0
жави як об'єкта власності між су0
б'єктами права власності — основни0
ми учасниками процесу, які вплива0
ють на ефективність функціонуван0
ня економічної системи, посилюють
свою актуальність.

Ще однією умовою ефективного
державного регулювання є прове0
дення аналізу стану вітчизняної і
світової економіки на поточний мо0
мент та прогнозування розвитку тен0
денцій на майбутні періоди. Саме на
підставі цього аналізу здійснюється
антикризове або антициклічне регу0
лювання економікою, а також, на
думку автора, повинна визначатись
бажана оптимальна пропорційність
щодо розподілу об'єктів власності
між суб'єктами права власності за0
лежно від внутрішньої соціально0
економічної ситуації і можливої
зміни зовнішніх факторів. При цьо0
му достатньо вагомі напрацювання з
питань такого аналізу мають сучасні
фахові об'єднання. Ігнорувати цей
факт просто нерозумно, а не поєдну0
вати напрацювання державних ін0
ституцій і фахових формувань — це
нераціональне витрачання ресурсів
та отримання недостовірних резуль0
татів.

Однією із найважливіших функ0
цій держави у сфері управління еко0
номікою мають бути регулювання
інвестиційної діяльності та іннова0
ційних процесів [18]. Державне регу0
лювання інвестиційної діяльності
передбачає як пряме управління
інвестиціями з боку держави, так і
забезпечення державою належних
економічних умов інвестування для
суб'єктів ринку. Пряме державне
управління інвестиціями охоплює
прогнозування і планування держав0
них інвестицій, визначення умов і ре0
алізацію конкретних заходів щодо
інвестування бюджетних коштів і по0
забюджетних фондів. Економічні
умови інвестування підприємств пе0
редбачають наступне: створення
відповідної системи фінансування,
кредитування і ціноутворення; нор0
мування амортизаційних відраху0
вань; експертизу інвестиційних про0
ектів; порядок видачі дозволів на ка0
пітальне будівництво виробничих і
соціальних об'єктів; встановлення
системи податків з диференціюван0
ням оподаткування; запровадження
податкових пільг; створення еконо0
мічних зон з пільговим оподаткуван0
ням тощо.

Інноваційні процеси базуються
на цілеспрямованій державній нау0
ково0технічній політиці в поєднанні
з розвитком та удосконаленням рин0
кових відносин. Пріоритети повинні
бути спрямовані на запровадження
енергозберігаючих технологій; пере0
ведення виробництва на технології з
меншим використанням сировини та
матеріалів, що імпортуються; макси0
мально можливий перехід до "висо0
ких" технологій; ліквідацію екологі0
чно0шкідливих виробництв.

Разом з тим, головним аргумен0
том на користь державного регу0
лювання економічних процесів у
державі на будь0якому етапі роз0
витку є вирішення соціальних пи0
тань, сприяння функціонування не0
прибуткових і низькорентабельних
виробництв, проведення заходів по
стабілізації економіки. Автор ро0
зуміє, що цей аргумент може вис0
тупити як каталізатором для фор0
мування фахового середовища в
Україні через визнання членів фа0
хового об'єднання новим суб'єктом
права власності  у колективній
формі власності, так і основним ва0
желем для державного чиновника,
щоб загальмувати його розвиток.
Єдиним виправданням таких дій
може бути той факт, що держава
об'єктивно повинна визначати
соціальну орієнтацію економіки
[17]. Це пояснюється тим, що у
будь0якому суспільстві незалежно
від рівня його розвитку є певна ча0
стина населення та сфери діяль0
ності людей, які не спроможні зай0
матися підприємницькою діяльні0
стю і відповідно не мають достат0
нього прибутку. До них відносять0

ся непрацездатні або малозабезпе0
чені верстви населення, галузі не0
виробничої сфери. Тому важливою
економічною функцією держави є
перерозподіл консолідованих (цен0
тралізованих) доходів і ресурсів,
стабілізація економіки та соціаль0
ний захист населення, життєзабез0
печення усіх верств і сфер діяль0
ності суспільства. Соціальний за0
хист населення і стабілізація еко0
номіки досягаються шляхом: дос0
тупу всіх членів суспільства до за0
гальнодержавних благ; отримання
певного рівня медичного обслуго0
вування; освіти;  встановлення
мінімальних розмірів заробітної
плати і пенсій; можливості працев0
лаштування; соціального забезпе0
чення інвалідів та пенсіонерів; до0
помоги багатодітним сім'ям та по
безробіттю; надання неподільних
суспільних благ і послуг (шляхи
сполучення, зв'язок, комунальні
послуги тощо); регулювання цін;
надання податкових пільг і засто0
сування особливих податків (відра0
хувань); регулювання гранично до0
пустимих розмірів інфляції та без0
робіття; забезпечення функціону0
вання шляхом безпосереднього
бюджетного фінансування зак0
ладів освіти, науки, культури, охо0
рони здоров'я, збройних сил,
органів правопорядку, державних
структур управління тощо.

Варто виділити ще одну важли0
ву соціально0економічну роль дер0
жавного регулювання — моніторинг
і регулювання процесів охорони здо0
ров'я та відтворення природного на0
вколишнього середовища [18]. Дер0
жавна політика повинна гарантува0
ти екологічну безпеку; охорону та
ефективне використання довкілля і
природних ресурсів; створити не0
обхідні соціально0економічні умови
для можливості громадян користу0
ватись умовами природного середо0
вища; проводити на базі довгостро0
кової та поточних економічних про0
грам не лише постійний моніторинг
стану довкілля і здоров'я людей, але
й низку заходів щодо раціонального
використання та відтворення при0
родних ресурсів.

Розглянуті регуляторні функції
держави та особливо соціальний за0
хист населення і стабілізація еконо0
міки, моніторинг і регулювання про0
цесів охорони здоров'я та відтворен0
ня природного навколишнього сере0
довища, дійсно, мають залишатись
прерогативою державних інсти0
туцій. Проте, як показує реальність,
державними ресурсами не завжди, а
у випадку України — досить часто,
не можна забезпечити відповідний
рівень якості таких процесів. Саме
тому існує необхідність перерозпо0
ділити ці складові державного регу0
лювання. Частину із них (як окремі
об'єкти власності) повинні взяти на
себе фахові об'єднання (як новий
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суб'єкт права власності), у яких є від0
повідні ресурси. Об'єктивність тако0
го кроку посилює той факт, що у
країнах із розвинутою економікою
еволюційним шляхом визначились
два основних напрями державного
регулювання:

— макроекономічне, яке в основі
має податково0бюджетне та кредит0
но0грошове регулювання;

— індустріальна політика держа0
ви, яка передбачає структурну пере0
будову.

Всі інші регуляторні функції пе0
ребрали на себе громадські та фахові
об'єднання з відповідним еквівален0
том відповідальності як перед дер0
жавою, так і перед споживачем.

Сучасна макроекономіка не має
єдиної домінуючої теорії держав0
ного регулювання. Вона спираєть0
ся на ряд теорій, які взаємодопов0
нюють одна одну та дають мож0
ливість вибору. Якщо кейнсіанська
теорія є теорією досягнення еконо0
мічної стабілізації та започатку0
вання економічного зростання, то
монетаристська теорія — це теорія
стабілізаційного періоду розвитку
країни [17]. Саме тому кожна краї0
на повинна самостійно визначати
ефективність та необхідність засад
державного регулювання, базую0
чись на використанні елементів
теорії. При цьому потрібно врахо0
вувати цілі і пріоритети держави
[19].

ВИСНОВОК
В умовах нашої країни по0

трібно зважити на те, що засади
державного регулювання в соціа0
лістичній системі господарювання
та у ринковій значно відрізняють0
ся. Тому перехідний етап ринкових
перетворень має забезпечити адап0
тацію державного регулювання до
ситуації, що змінюється. Цей пе0
рехід повинен супроводжуватись
трансформацією впливу держави
на економічні процеси. Потрібно
визначити особливості ролі дер0
жави при жорсткому плануванні
економіки і в ринковому господа0
рюванні.  Без визначення такої
різниці не можливий перехід до
нового стану економічної системи.
Неврівноважені дії можуть при0
звести до втрати напрацювань ці0
лого історичного періоду. Для пе0
ріоду трансформації, на думку ок0
ремих економістів, кожний еконо0
мічний процес має змінну, що по0
в'язана з іншими, за якими стоять
або політичні, або ринкові факто0
ри [20]. З трансформацією ринко0
вих відносин змінюються пріори0
тети основ державного регулю0
вання. Вони повинні відповідати
стратегічним пріоритетам країни.
Саме на цьому етапі має проявля0
тись ситуаційний підхід в уп0
равлінні економікою. Гнучкість й
адаптивність державного регулю0

вання до конкретних вимог у кон0
кретний період розвитку країни з
урахуванням надбань попередніх
періодів дасть можливість стабіл0
ізувати економічну ситуацію. Нині
головна проблема полягає у визна0
ченні та застосуванні таких дер0
жавних методів регулювання еко0
номікою, які б обов'язково врахо0
вували попередні напрацювання і
збалансували можливості їх вико0
ристання з вимогами сьогодення,
для того щоб не сталося розладу
економічної системи в цілому [21].

У зв'язку з цим механізм роздер0
жавлення регулюючих функцій по0
винен бути органічно пов'язаний з
державними методами регулювання
економікою та адаптований до соці0
альних змін у суспільстві. Роздер0
жавлення і державне регулювання
повинні розглядатись комплексно,
збалансовувати один одного і забез0
печувати ефективне функціонування
системи управління економікою дер0
жави в цілому та галузей і сфер ді0
яльності зокрема. Ключову роль у
цьому процесі на сучасному етапі
розвитку економіки, на думку авто0
ра, повинні взяти на себе фахові об'єд0
нання.
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