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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ.

ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ І
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ.

Реальність ситуації макроеконом�
ічної нерівноваги в  Україні жорстко
ставить питання не тільки про розши�
рення регулюючого впливу держави
на соціальний сектор економіки та
включення в його обрії нових сфер та
видів діяльності, а й про перегляд
самої концепції державного регулю�
вання, в першу чергу його якісних па�
раметрів, які виводять роль держави
за межі встановлених правил гри
суб'єктів ринку та контролю за їх до�
держанням. Держава повинна висту�
пити за цих умов в якості головного
гаранта життєдіяльності та ефектив�
ного функціонування економічної си�
стеми та одночасно активного органі�
затора та координатора економічних
зусиль, що визначають оптимальні цілі
та параметри суспільного розвитку,
утворюючи умови та механізми їх до�
сягнення.

Тобто мова йде про формування
нової цілісної системи державного
регулювання соціального сектору
економіки, яка б відповідала ниніш�
ньому етапу соціально�економічних
процесів в Україні.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ. ВИДІЛЕННЯ

НЕВИРІШЕНИХ ПИТАНЬ
Форми та границі регулюючих

функцій держави в різних економіч�
них системах розглядаються в еко�
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номічній науці від її виникнення.
Практично не існує ні однієї школи
або напряму економічної думки, в
яких би представники різних гілок си�
стеми економічного знання та точок
зору на економічну реальність не були
б примушені так чи інакше вирішува�
ти цю макроекономічну проблему.

Проблеми масштабів форм та
границь державного втручання в еко�
номіку займають важливе місце в пра�
цях видатних представників зарубіж�
ної економічної науки, таких як Л.
Бальцерович, С. Брю, Л. Ерхард, Дж.�
М. Кейнс, В. Краус, Дж. Крегель,
Я. Корнаї, Х. Ламберт, К. Маккконел,
М. Маколі, К. Маркс, Н. Менкью,
Л. Мізес, В. Ойкен, Д. Рикардо, Дж.
Робінсон, Г. Россер, Д. Сакс, П. Са�
муельсон, А. Сміт, Дж. Соррос, Дж.
Стиглиць, М. Фрідмен, С. Фішер,
Ф. Хайек, С. Харріс, П. Хейне, Й. Шум�
петер.

Широке висвітлення різноманіт�
них аспектів економічної ролі держа�
ви одержали в роботах відомих
вітчизняних економістів: В. Бодрова,
В. Буреги, Е. Гансової, Є. Головахи,
Л. Головко, Г. Губерної, Л. Дидківсь�
кої, З. Залоги, М. Корецького, М. Круп�
ки, А. Мельника, І. Михасюка, С. На�
умкіної, О. Новікової, П. Павленка,
Н. Паніної, Ю.Римаренка, Ю. Саєн�
ка, А. Сіленко, В. Скуратівського, І.
Слепенкової, А.Стеченко, Д. Шелеста.

Аналіз літератури свідчить про
те, що різноманітні сторони взаємодії
держави та економіки на різних ета�
пах історії їх розвитку достатньо об�

грунтовано та змістовно проаналізо�
вано й вивчено. Разом з тим питання
системної організації регулюючих
функцій держави та визначення кон�
цептуальних основ державного анти�
кризового регулювання потребують
подальших досліджень. Це обумовле�
но постійним розвитком та змінами
конкретно�історичних умов кожної
окремої держави, в якій розвиток її
національної соціально�економічної
системи, характер суспільних взаємо�
зв'язків в певний період є чимось
особливим та неповторним.

Загальна мета полягає в розробці
науково обгрунтованих основ фор�
мування цілісної системи державно�
го регулювання економіки на засадах
поєднання історично�динамічного та
с т р у к т у р н о � ф у н к ц і о н а л ь н о г о
підходів до регулюючих функцій дер�
жави.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ. ОБГРУНТУВАННЯ

ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Державність взагалі є продуктом

суспільства, тоді як історія держав�
ності фактично співпадає з історією
суспільства. Державність історично
розвивається в державу, і цей перехід
являє собою необхідний історичний
результат. В цьому ж процесі вини�
кають та формуються регулюючі еко�
номіку функції держави, що розвива�
ються, видозмінюються та трансфор�
муються разом з ними. Держава є
явищем соціальним, і, як і будь�який
інший соціальний феномен, його
сутність міститься не в ньому само�
му, а в суспільстві.

Економіка, як і держава, прохо�
дить певні етапи свого розвитку, й
кожному з них відповідає його спе�
цифічна форма та спосіб взаємодії.
Характер взаємодії також є систе�
мою, що постійно розвивається та ус�
кладнюється, набуваючи нових
зв'язків та відносин, які на кожному
історичному етапі розвитку суспіль�
ства, держави та економіки розвива�
ються в конкретно�історичну форму
регулюючих функцій держави.

Динамічний характер державно�
го регулювання економіки за змістом
і ступенем втручання держави в еко�
номічні та соціальні процеси знахо�
дить своє відображення в розвитку
економічної науки та державного уп�
равління, у виникненні, становленні,
боротьбі та змінах різних поглядів та
підходів щодо форм та методів регу�
люючих функцій держави. Класична
школа та монетаризм, з одного боку,
та кейнсіанство з його сучасною спад�
щиною та модифікаціями, з іншого
боку, стають природними кроками у
розвитку економічної думки й об�
'єктивно формують регулюючу роль
держави в сучасних економічних си�
стемах. Переваги та можливості тієї
чи іншої теоретичної концепції про�
являються у відображенні ними кон�
кретно�історичних умов.

Разом з тим особливе місце в виз�
наченні теоретичних основ регулю�
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ючих функцій держави займає кон�
цепція соціального ринкового госпо�
дарства, яка набуває особливої акту�
альності в складних умовах системної
кризи в багатьох країнах світу.

 Цілі, на які спрямовується держав�
не регулювання, залежать на кожному
історичному етапі і в кожній країні від
багатьох обставин, це: ступінь загаль�
ного розвитку економіки, її структури;
рівні соціального та політичного роз�
витку суспільства тощо.

Багато різноманітних цілей визна�
чено для економіки, що перебуває в
нестійкому, перехідному або кризово�
му стані. Тим більше за умов макро�
економічної нестабільності необхідно
відокремлювати оперативні та стра�
тегічні цілі регулювання. Термінові
цілі розраховані на вирішення локаль�
них, обмежених завдань, й можуть
іноді або безпосередньо протирічити
стратегічним цілям. Разом з тим цільо�
вий рівень набуває особливого значен�
ня. В умовах кризи зростає кількість
цілей, їх різноманіття. Система цілей
та підцілей утворює ієрархію, яка є
внутрішньо пов'язаною та взаємоза�
лежною, й повинна бути ув'язаною із
засобами досягнення цілей. Держав�
не регулювання не є ціллю, а засобом
реалізації цілей більш високого рівня
(наприклад, досягнення національно�
го добробуту). Але по відношенню до
більш конкретних засобів державне
регулювання виступає в якості цілі.

Безпосередньо державне регулю�
вання економічних та соціальних про�
цесів переслідує декілька основних
цілей, серед яких: забезпечення ефек�
тивного функціонування ринкової
економіки; підтримка балансу еконо�
мічних та соціальних інтересів тощо.
Соціальна та економічна політика по�
винна мати спільні вектори розвитку,
сприяти створенню умов щодо досяг�
нення стратегічної цілі держави —
соціально спрямованого ринкового
господарства та забезпечення реалі�
зації відповідних підцілей:

— забезпечення соціальної оріє�
нтації економіки;

—  збереження людського, трудо�
вого та інтелектуального потенціалу
та забезпечення їх розвитку;

—  захист соціальних інтересів
особи, суспільства, держави.

Соціальна політика є ключовим
чинником у діяльності соціально орі�
єнтованої держави. Соціальна полі�
тика — це сукупність принципів, рі�
шень, дій суспільних об'єктів, що зна�
ходять втілення в соціальних програ�
мах і соціальній практиці з метою за�
доволення соціальних потреб та інте�
ресів людини, соціальних спільнот і
суспільства загалом [1, с. 254].

Становлення та розвиток соці�
альної держави України забезпе�
чується наступними пріоритетами:

— гарантуванням конституційних
прав і свобод людини і громадянина;

—  розвитком громадянського сус�
пільства, його демократичних інсти�
тутів;

— зміцненням політичної і соці�

альної стабільності в суспільстві;
— створенням конкурентоспро�

можної, соціально орієнтованої рин�
кової економіки та забезпеченням
постійно зростаючого рівня життя й
добробуту населення;

— розвитком духовності, мораль�
них засад, інтелектуального потенц�
іалу українського народу, зміц�
ненням фізичного здоров'я нації,
створенням умов для розширеного
відтворення населення [2].

На кожному етапі свого розвитку
соціальна держава визначає пріорите�
ти щодо реалізації установлених
принципів, виходячи із ступеня гос�
троти найважливіших соціально�еко�
номічних та політичних проблем.
Особливе зміст і пріоритети соціаль�
ної політики кожної держави протя�
гом періоду її розвитку не залишають�
ся незмінними, а зазнають певної
трансформації на різних етапах цьо�
го розвитку. Економічна політика по�
винна мати соціальну орієнтацію, збе�
рігаючи при цьому конкуренцію й еко�
номічну свободу, заохочувати соці�
альну функцію приватної власності.

Таким чином, цілі соціально орі�
єнтованої держави можуть бути до�
сягнуті тільки всією її політикою, а не
окремо застосуванням методів соц�
іальної політики.

На підставі історично�динамічно�
го підходу підтверджено відоме по�
ложення, що зміст і пріоритети соц�
іальної політики кожної держави заз�
нають певних трансформацій. В умо�
вах соціальної напруги, кризи, де�
вальвації моральних цінностей пер�
шочергового значення набуває пошук
механізмів узгодження інтересів
більшості членів суспільства.

Однією з особливостей сучасного
конституційного регулювання стає
визначення в якості соціальних Кон�
ституцій багатьох країн [3] (табл. 1).

З урахуванням структурно�функ�
ціонального підходу до регулюючих
функцій держави можна зробити вис�
новок, що в основному Законі багать�
ох країн Європи задекларовано прин�
ципи соціальної держави, основним з
яких є принцип субсидіарності. Прин�
цип субсидіарності має декілька скла�
дових, а саме: перерозподіл коштів між
більш успішними та менш успішними за
ринкових умов, а також регулювання
взаємодії у соціальному секторі дер�
жавних і недержавних структур з на�
данням громадським та приватним
ініціативам переваги у фінансуванні
соціальних програм на законодавчому
рівні. Крім того, в Конституціях євро�
пейських країн визначено функції соц�
іальної держави, тобто основні напря�
ми її діяльності щодо захисту, стиму�
лювання, інвестування та інтегрування.

Захисна функція  полягає у реалі�
зації державних соціальних гарантій,
стандартів та нормативів (законодавчо
закріплена в Конституціях Угорщини,
Росії, Іспанії (табл.1). Реалізація стиму�
люючої функції дозволяє створенню
системи заохочень до соціально�еконо�
мічної активності, ініціативи та ефек�

тивного використання підприємницько�
го потенціалу, дотримання високих
стандартів життя і умов для людського
розвитку (законодавчо закріплена в
Конституціях Росії, Португалії, Казах�
стану, Іспанії (табл. 1)). Інтегративна
функція — це забезпечення суспільної
злагоди, запобігання маргіналізації та
поляризації  суспільства, його фрагмен�
тації на соціально ізольовані верстви та
групи (законодавчо закріплена в Кон�
ституціях Польщі, Македонії, Хорватії,
Албанії, Румунії, Казахстану, Італії
(табл. 1). Реалізація інвестиційної
функції сприяє розвитку соціальної
інфраструктури, забезпеченні доступ�
ності охорони здоров'я, освіти,  духов�
но�культурних здобутків (законодавчо
закріплена в Конституціях Росії, Пор�
тугалії, Італії (табл. 1).

Особливістю соціальної політики
України на етапі переходу до розви�
нутої ринкової економіки стає пріо�
ритет соціального захисту населення,
підвищення ролі особистого трудово�
го доходу, формування нового меха�
нізму фінансування та регулювання
розвитку соціальної сфери [1, с. 264].

У статті 13 Конституції України
зафіксовано, що Україна має соці�
альну спрямованість економіки, а всі
суб'єкти права власності рівні перед
законом [4]. Конституцією України
прийняті наступні визначення соці�
ально спрямованої держави:

1. Україна є суверенною і неза�
лежною, демократичною, соціальною
і правовою державою, політика якої
направлена на створення умов, що за�
безпечують гідне життя, вільний і
усесторонній розвиток особи.

2. В Україні охороняються праця
і здоров'я людей. Держава створює
умови для повного здійснення грома�
дянами права на працю, на відповідні,
безпечні і здорові умови праці, на за�
робітну плату не нижче встановленої
законом. Кожен громадянин України
має право на працю, що включає мож�
ливість заробляти собі на життя пра�
цею, яку він вільно обирає або на яку
вільно погоджується. Право на пра�
цю надає кожній працездатній особі
можливість самостійно розпоряджа�
тися своєю здатністю до праці, але
водночас не гарантує реального за�
безпечення її конкретною роботою
[5, с. 6]. Свобода праці також перед�
бачає реалізацію громадянином Ук�
раїни можливостей щодо викорис�
тання допомоги держави у працев�
лаштуванні.

Громадяни України мають право
на охорону здоров'я, медичну допо�
могу і медичне страхування.

3. Громадяни України мають пра�
во на соціальний захист, який вклю�
чає право на забезпечення їх у разі
повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати году�
вальника, безробіття з незалежних
від громадянина причин, а також в
старості і інших випадках, передбаче�
них законом.

Держава бере на себе відпові�
дальність за надання громадянам краї�
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ни соціального захисту й забезпечен�
ня рівних прав у доступі до задоволен�
ня соціальних потреб. Соціальний за�
хист розглядається як комплекс зако�
нодавчо закріплених соціальних норм
гарантованих державою по відношен�
ню до окремих верств населення. Ра�
зом з тим держава бере на себе зобов�
'язання надавати соціальний захист
всім членам суспільства у разі загост�
рення економічної нестабільності
(зростання інфляції, спаду виробниц�
тва, безробіття, тощо).

Однією з основних задач держав�
ної політики стає удосконалення ме�
ханізмів державного управління со�
ціальним захистом населення. Вирі�
шення цієї задачі потребує регулятор�
ного впливу з боку держави з метою:

1. Створення умов для ефективно�
го функціонування ринкового механ�
ізму з наданням конкурентних пере�
ваг тим суб'єктам економічних відно�
син, що сприятимуть розвитку та
підтримці соціальної сфери, забезпе�
ченню достатньої якості життя і умов
для людського розвитку в країні.

2. Усунення негативних наслідків
ринкових процесів (зростання соці�
альної нестабільності може також зу�
мовлюватися розвитком ринкових
відносин і притаманною їм конкурент�
ною боротьбою, кризовими явищами).

3.  Розв'язання  проблем, які рин�
ковий механізм вирішити не може або
вирішує неефективно.

Держава здійснює підтримуючу,
компенсаційну та регулюючу діяль�
ність, використовуючи систему за�
ходів та спрямовуючи їх на створен�
ня бажаних умов для ефективної
діяльності ринку, підвищення його

конкурентоспроможності, розв'язан�
ня складних соціально�економічних
проблем розвитку національної еко�
номіки і суспільства (охорони праці і
здоров'я людей, встановлення гаран�
тованого мінімального розміру опла�
ти праці, забезпечення державної
підтримки сім'ї, материнства, батькі�
вства і дитинства, інвалідів та грома�
дян похилого віку, розвиток системи
соціальних служб, встановлення дер�
жавних пенсій, виплат та інших га�
рантій соціального захисту).

Розв'язання цих проблем забезпе�
чується виконанням основних функцій
державного регулювання економіки:
цільової, стимулюючої, нормативної
(регламентуючої), коригувальної, соц�
іальної, контролюючої. Соціальна фун�
кція дозволяє державі регулювати соц�
іально�економічні відносини, додержу�
ватися принципів соціальної справедли�
вості, перерозподіляти доходи, забезпе�
чувати соціальний захист населення,
надавати соціальні гарантії [6].

Держава спирається на сильну
владу та ефективну систему держав�
ного управління. Досягнення мети
державної політики щодо забезпе�
чення  соціального захисту населен�
ня здійснюється з використанням
відповідних механізмів державного
управління, що стають дієздатними за
певних умов і реалізуються через
відповідні засоби та методи впливу на
економічну систему.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
Державне управління соціальною

сферою в умовах макроекономічної
нерівноваги означає організацію,

функціонування, оцінку результатив�
ності та ефективності державного уп�
равління економічними й соціальни�
ми процесами в суспільстві.

Цільова спрямованість держав�
ного управління зумовлює вивчення
та аналіз процесів формування, виз�
начення мети розвитку суспільства та
похідних від них цілей діяльності дер�
жави. Ефективність системи держав�
ного управління залежить від джерел
впливу як всередині цієї системи, так
і поза її межами. За цих умов актуал�
ізується завдання підвищення якості
роботи органів державної влади вза�
галі й установ соціального захисту
населення зокрема.

Сучасна концепція формування
державної політики соціального за�
хисту населення повинна бути адек�
ватною процесам, що мають місце в
економіці Україні, враховувати кри�
зовий стан багатьох галузей еконо�
міки, узгоджуватися з європейською
концепцією соціальної держави,
тобто такою, що відрізняється за
правовими, політичними, етичними
та економічними поглядами від по�
передньої. Методологічне переос�
мислення базових питань  розбудо�
ви соціально орієнтованої держави
дає змогу прийняти проблему в ціло�
му та знайти її практичне, приклад�
не значення.

Необхідною умовою формуван�
ня цілісної системи державного ре�
гулювання соціальної сфери стає
розробка стратегічних за своїм
змістом та регіонально зорієнтова�
них за своєю спрямованістю меха�
нізмів соціального захисту населен�
ня, державного регулювання доходів
населення в умовах макроекономіч�
ної нерівноваги, реформування
міжбюджетних відносин  як сукуп�
ності управлінських, правових, еко�
номічних засобів, способів та інстру�
ментів реалізації державної соціаль�
ної політики по підвищенню доходів
і рівня життя населення.
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Таблиця 1. Конституційні засади соціальної держави в країнах Європи
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