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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток глобалізаційних процесів не тільки не

зменшує ролі держави в економічному житті, а на-
впаки, ставить питання про її збільшення, оскільки
посилюється необхідність використання нових ефек-
тивних управлінських підходів до проблем, з якими
стикається національна економіка під час глобалі-
зації.

Економічна політика держави в умовах зміцнен-
ня ринкових відносин є системою заходів законодав-
чого, виконавчого і контролюючого характеру, спря-
мованих на адаптацію наявної соціально-економіч-
ної системи до сучасних умов життєдіяльності сус-
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пільства. Важливою проблемою в даному аспекті
постає відсутність науково обгрунтованого підходу
до визначення основних елементів пріоритетної ролі
держави в регулюванні економіки, нерозробленість
правових засад здійснення такої діяльності, що
сприяє розвитку різних сегментів тіньової економі-
ки, що є серйозною загрозою економічній безпеці
держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Досліджуючи причини збереження і навіть зрос-

тання ролі інституту держави в економіці, Дж.
Стігліц пов'язує їх із неефективним за Парето рин-
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ком через ряд недоліків [1, с. 150]. Серед них автор
виділяє такі: неспроможність механізму конкуренції
протистояти монополії; неспроможність ринку по-
стачати суспільні товари і послуги; недосконалість
інформації про ситуацію на ринку; періодичні випад-
ки високого безробіття, простоїв обладнання, інфля-
ція, нерівновага.

Слушно, на нашу думку, зауважує професор Ю. Пет-
руня, що діяльність держави як суб'єкта економічного
регулювання виявляється в її економічній політиці [2,
с. 263].

Для вивчення перетворень у сучасній соціально-еко-
номічній структурі С. Єрохін застосовував положення
структурних трансформацій [3, с. 8]. З цього приводу
російський дослідник А. Шастико наголошує, що утво-
рення економічної політики є результатом поєднання
різноманітних моделей інституціональної економіки [4,
с. 32]. Проте серед науковців практично відсутні дис-
кусії стосовно того, що сучасна система економіки на-
лежить до змішаного типу.

Участь держави у процесі економічного розвитку,
як вважає професор Т. Мельник, забезпечує можливість
координувати діяльність усіх економічних агентів, щоб
узгодити економічні інтереси окремих інституціональ-
них одиниць та національні економічні інтереси [5, с.
247].

Останнім часом актуалізуються дослідження пи-
тань ролі державної політики в окремих сферах еко-
номіки. Тут варто відмітити праці Н. Малиш, зокре-
ма її статтю "Методологічні засади макроекономіч-
ного аналізу державної політики", в якій підкрес-
люється, що в умовах геоекономічних трансформацій
макроекономічні засади державної політики повинні
базуватись на розробленні дієвих державних про-
грам із урахуванням реальних макроекономічних по-
казників і глобальних світових тенденцій [6]. В іншій
своїй публікації автор визначає особливості ме-
ханізмів державного управління у сфері екології в
Україні [7].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Питання визначення ролі держави в регулюванні

економічних відносин в умовах сьогодення, як прото-
тип політики добробуту населення, в українській нау-
ковій літературі вивчено недостатньо. На нашу думку,
це пов'язано з тим, що комплекс заходів, який тради-
ційно вважали соціальною політикою в Радянському
Союзі, є набагато вужчим від того феномену, що існує
сьогодні.

Особливо роль державного регулювання зростає в
умовах наявної економічної кризи. Світовий досвід по-
казав, що вихід із кризи можливий лише при твердій
централізації державної влади й проведенні нетривіаль-
них заходів щодо забезпечення економічного росту.
Тому основною метою даної статті є теоретичне обгрун-
тування ролі держави в регулюванні економічних відно-
син як системного поняття.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення дієвості системи державного управ-

ління потребує в ХХІ-му столітті її адаптації до нових
вимог трансформації суспільства. Тому для переоріє-
нтації економічної політики у бік розвитку добробуту
населення доцільним є розширення традиційної сис-
теми влади до: світоглядної, ідеологічної, законодав-
чої, виконавчої, судової, регіональної та місцевої, які
б працювали на принципах професійного та демокра-
тичного представництва [8]. Розвиваючи дану тезу,
український дослідник С. Сардак вважає, що у страте-
гічному періоді ці заходи можуть викликати не-
обхідність зміни форми правління (парламентська чи
президентська республіка, конституційна монархія).
Важливого значення набувають заходи забезпечення
якості праці державних службовців: процедури їх

відбору, вікові та кваліфікаційні вимоги, співвідношен-
ня повноважень і відповідальності, заходи розвитку
(підвищення кваліфікації, оцінювання, здатність до
саморозвитку), можливість суспільного контролю та
люстрації [9, с. 281].

Економічна політика держави, згідно з традиційни-
ми поглядами, є одним із проявів (функцій) державного
управління. Тому на державу покладений обов'язок
установлювати загальні норми життєдіяльності та фун-
кціонування суспільства. Сучасна ринкова економіка не-
мислима без ефективного механізму її взаємодії з дер-
жавою, з органами законодавчої та виконавчої влади.
Більше того, цей механізм став однією із сутнісних ознак
високо розвинутого демократичного суспільства, ос-
новною ознакою якого є високий рівень добробуту на-
селення країни.

Таким чином, пошуки адекватної міри державно-
го регулювання економіки є головною тенденцією в
розвитку сучасного світового ринкового господар-
ства. Дозволяючи зберегти практично всі переваги
ринку, регулювання дає можливість згладити нега-
тивні сторони його функціонування, перш за все, в
соціальній сфері. При цьому особливо важливим мо-
ментом для нашої країни є забезпечення утримання
відносного балансу між економічною ефективністю та
соціальною справедливістю. У результаті збалансова-
ного розвитку економічної і соціальної сфер відбу-
вається підвищення стабільності й ефективності фун-
кціонування всіх суспільних механізмів. Саме таке
завдання і стоїть перед українською владою: знайти
збалансовану міру державного втручання в економі-
ку, і саме на це спрямовано багато законодавчих
ініціатив останніх років.

Концептуальні основи державної економічної полі-
тики у даному напрямі можуть бути зведені до таких
цілей економічної політики держави, які й складають її
основу:

1. Економічне зростання. Головною кінцевою метою
кожної національної економіки й економічної політи-
ки є добробут населення, який досягається лише через
економічний розвиток держави. Заходи економічної
політики, спрямовані на досягнення цієї мети, можуть
бути різними, але їх поєднує спрямованість на активі-
зацію найважливіших факторів економічного росту,
серед яких — інвестиції капіталу, реструктуризація еко-
номіки, ефективна зайнятість та зростання продуктив-
ності праці, високий платоспроможний попит населен-
ня тощо.

2. Оцінка стану економічного розвитку країни.
Формування економічної політики держави починаєть-
ся з об'єктивного аналізу її економічного стану, який
проводиться на конкретному господарському рівні, ви-
діляються критичні місця в структурі економіки краї-
ни, галузі, регіону. Оцінюються терміновість вирішен-
ня проблем, альтернативні наслідки усунення негатив-
них явищ.

3. Визначення стратегії. В сучасних умовах, коли
декларується стратегія переходу України до економіки
інноваційного типу, важливим завданням державної
економічної політики є формування національної інно-
ваційної системи, що забезпечує ефективну співпрацю
науки, бізнесу та держави. Для цього необхідне прове-
дення комплексу заходів, які стосуються таких важли-
вих напрямів як формування сприятливого податково-
го режиму і митної політики; вдосконалення законодав-
чої бази в області захисту та використання інтелекту-
альної власності; створення ефективної інноваційної
інфраструктури, що забезпечує трансферт результатів
сектора досліджень та розробок в національну і гло-
бальну економіку.

4. Формування політики відповідності інтересам
економічної системи Перше питання, відповідь на яке
суттєво впливає на формування концепції державної
економічної політики: наскільки принципи ринкової
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економіки є недоторканною цінністю, якою мірою від
них можна відступати при збереженні панування цих
принципів. Питання це надзвичайно важливе, оскільки
від нього залежить можливість застосування адмініст-
ративних засобів регулювання, державного програму-
вання, націоналізації й розвитку державного сектору.
Приватизація державних підприємств, доцільність і
ефективність таких заходів також є предметом даного
аналізу.

5. Визначення доцільності застосування інстру-
ментів державного регулювання. Вибір інструментів
державного регулювання залежить від багатьох фак-
торів: сфери регулюючого впливу, виду економічної
діяльності, бажаного наслідку тощо. Наприклад,
інструменти державного регулювання зовнішньої
торгівлі поділяються на митні та не митні. Серед них
розрізняють ті, які стимулюють експорт — прямі та
непрямі експортні субсидії, й ті, що обмежують
імпорт — мито, квоти, ліцензії тощо, тобто торго-
вельні обмеження. У цьому плані важливо врахувати
інтереси національних суб'єктів економічної діяль-
ності при підписанні міжурядових й інших міжнаціо-
нальних угод.

Вважаємо, що практична реалізація будь-яких
інструментів державної економічної політики має слу-
гувати реалізації основної цілі — забезпечення добро-
буту населення, що досягається шляхом: а) забезпечен-
ня (за допомогою державних коштів та методів) проце-
су реалізації економічних прав і свобод господарюючих
суб'єктів; б) державного контролю за дотриманням
"правил гри" між суб'єктами ринкових відносин, забез-
печення вільної конкуренції, недопущення в даній сфері
протиправних дій; в) забезпечення конкурентного се-
редовища за допомогою державного антимонопольно-
го регулювання.

6. Необхідність урахування впливу економічних
законів суспільного відтворення, які передбачають
динамічний розвиток виробничих можливостей дер-
жави та підвищення ефективності суспільного вироб-
ництва, що вимагає певного інституційного і держав-
ного коригування диспропорцій, які виникають між
окремими стадіями процесу відтворення (виробницт-
вом, розподілом, обміном, споживанням), між попи-
том і пропозицією. Як свідчить світовий досвід, основ-
ним завданням економічних перетворень є усунення
дисбалансу у процесах відновлення та створення пе-
редумов для запобігання його виникненню у майбут-
ньому.

7. Суперечливий характер впливу фінансової глоба-
лізації на національну економіку вимагає активної еко-
номічної політики держави щодо вироблення зважено-
го підходу до регулювання валютно-фінансової сфери.
Особливої актуальності набувають проблеми розроб-
лення теоретико-методологічних засад розвитку міжна-
родного переміщення капіталу, з'ясування його ролі та
місця у світовій валютно-фінансовій системі, визначен-
ня основних закономірностей і тенденцій у період фор-
мування інформаційної економіки в розвинутих краї-
нах.

8. Здійснення ефективної економічної взаємодії
суб'єктів господарської діяльності на ринку більш роз-
винутої інфраструктури. Створення і підтримка такої
інфраструктури — завдання не лише однієї держави,
часто це вимагає узгодженої політики декількох країн
чи міжнародних економічних об'єднань.

Проте ринок не є здатним до самостійного регулю-
вання, навіть за умов високої конкуренції. Участь дер-
жави у цих процесах є обов'язковою. Йдеться про два
основних напрями економічної політики держави у про-
цесі регулювання ринкових відносин:

1. Державне регулювання економічної діяльності
господарюючих суб'єктів. Ринкові відносини не охоп-
люють всі існуючі макроекономічні взаємозв'язки.
Наслідком взаємодії виробників та споживачів часто

є негативний результат, який не вимірюється в гро-
шових одиницях. Наприклад, ринкові відносини не по-
ширюються на регулювання такого випадку як нане-
сення шкоди промисловістю навколишньому середо-
вищу.

2. Державне регулювання споживання суспільних
благ. До суспільних благ належать національна оборо-
на, охорона правопорядку, державне управління, кому-
нікаційні мережі тощо. Розподіл суспільних благ є од-
нією з регуляторних функцій держави в системі вільної
конкуренції.

Мабуть, саме державне регулювання економіки є
швидше не метою, а засобом здійснення цілей більш ви-
сокого рівня, до яких можна віднести забезпечення за-
гальнонаціональних інтересів (національна безпека,
суспільне благополуччя). Стосовно ж більш конкрет-
них засобів державне регулювання виступає саме як
мета.

Цілі державної економічної політики можливо до-
сягти у ході реалізації наступних стратегічних завдань:

1. Досягнення максимального добробуту населен-
ня країни можливе:

— за рахунок встановлення норм і правил конку-
ренції;

— завдяки цілеспрямованому проведенню політи-
ки, орієнтованої на зростання і забезпечення її стаб-
ільності з використанням економіко-політичних
інструментів, що якомога менше обмежують економі-
чну свободу;

— шляхом забезпечення повної зайнятості, що зу-
мовлено, насамперед, соціальними причинами, оскіль-
ки це дозволить гарантувати дохід кожній особі, здатній
працювати;

— завдяки забезпеченню свободи зовнішньої
торгівлі, вільного обміну валют і розширення міжнарод-
ного поділу праці в рамках світової економіки.

2. Забезпечення економічно ефективної і соціально
спрямованої грошової політики, в першу чергу підтри-
мання стабільності цін:

— завдяки стабільній грошово-кредитній політиці;
— за рахунок стабільності та збалансованості дер-

жавного бюджету;
— шляхом досягнення збалансованості платіжного

балансу та рівноваги у зовнішній торгівлі.
3. Соціальна забезпеченість, соціальна справед-

ливість і соціальний прогрес, насамперед, захист сім'ї,
справедливий розподіл доходів і майна:

— за рахунок досягнення рівня виробництва, здат-
ного забезпечити відповідну пропозицію продукту як
економічної основи соціальної захищеності;

— завдяки конкуренції, оскільки вона зводить до
мінімуму соціальну несправедливість і одночасно сприяє
соціальному прогресу;

— за рахунок державного коригування первинно-
го розподілу доходів і майна через виплати соціальної
допомоги, пенсій, компенсацій, дотацій, доплат за жит-
ло.

4. Забезпечення динамічного економічного роз-
витку. Однією з основних передумов успішного роз-
витку вітчизняної економіки є її активне входження
у світове господарство, систему міжнародних еконо-
мічних відносин. Після десятиліть закритості, одно-
бічної інтеграції в економіку колишнього СРСР, Ук-
раїна отримала можливість і постала перед необхід-
ністю інтеграції у систему світового розподілу праці.
Прагнення країни зайняти гідне місце у світовому гос-
подарстві зумовлює необхідність визначення голов-
них орієнтирів, пріоритетів зовнішньоекономічної
політики.

5. Створення інноваційно-технічного забезпечен-
ня;

6. Формування розвинутої та достатньо диверси-
фікованої промислової інфраструктури, здатної акуму-
лювати інноваційні матеріали і технології.
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7. Перебудова фінансової системи в такий спо-
сіб, щоб вона була здатна працювати з високотех-
нологічними компаніями нової економіки та своє-
часно реагувати на кризові ситуації у світовій еко-
номіці.

ВИСНОВКИ
Дослідження ролі держави в регулювання економі-

чних відносин як системного поняття дозволило нам
обгрунтувати, що економічна політика держави в умо-
вах становлення ринкових відносин є системою заходів
законодавчого, виконавчого і контролюючого характе-
ру, направлених на адаптацію наявної соціально-еконо-
мічної системи до умов життєдіяльності сучасного ди-
намічного суспільства. Розглядаючи економічну політи-
ку як систему, ми дійшли висновку про можливість ви-
ділення таких основних її компонентів, як цілі, пріори-
тети та завдання.

До основних цілей економічної політики, на нашу
думку, слід віднести: економічне зростання, спрямо-
ване на підвищення добробуту населення; визначен-
ня економічного стану держави; визначення стратегії;
формування політики відповідності інтересам еконо-
мічної системи; визначення доцільності застосуван-
ня тих або інших інструментів державного регулюван-
ня.

Завдання економічної політики нашої держави на
сучасному етапі полягають у: чіткій взаємодії всіх
гілок влади з метою подолання впливу світової
фінансової кризи; створенні умов для розвитку рин-
кових відносин, ринковою інфраструктури; потребі
розвитку взаємодії ринкових та державних регуля-
торів, а також з'ясування ролі державного механіз-
му у системах сучасного господарства; правовому за-
безпеченні функціонування змішаної економіки —
визначенні спільних умов ефективного господарю-
вання; проведенні політики макроекономічної стаб-
ілізації; прямому державному володінні та уп-
равлінні основними елементами інфраструктури на-
ціонального господарства, природними монополія-
ми, особливо важливими в політичному, економічно-
му і фінансовому плані (ВПК, дорогоцінні метали
тощо); необхідності у формуванні та впровадженні
сучасної політики у галузі промисловості, залученні
до повного або часткового фінансування інвестиц-
ійних та структурно-технологічних програм і про-
ектів. Водночас, надається різнопланова фінансова
підтримка та економічні гарантії; участі в розподілі
та перерозподілі ВВП через державний бюджет, ак-
тивному використанні таких інструментів макроеко-
номічного регулювання як податки, акцизи, тарифи,
мито, антимонопольний контроль над цінами тощо;
проведенні гнучкої зовнішньоекономічної політики,
направленої, з одного боку, на поступове входжен-
ня країни в систему міжнародних економічних відно-
син, а з іншого — на захист основних галузей націо-
нальної економіки за допомогою протекціоністських
заходів до тих пір, поки вони не будуть у змозі успі-
шно конкурувати на світовому ринку; запобіганні
витоку національного капіталу і заохочення його ре-
патріації з-за кордону; організації виробництва су-
спільних товарів і послуг; раціональному перероз-
поділі ресурсів і доходів; забезпеченні функціону-
вання соціальної сфери, механізму соціального за-
хисту населення; охороні навколишнього середови-
ща; проведенні гнучкої зовнішньоекономічної полі-
тики.
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