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METHODOLOGICAL BASES OF STATE REGULATION

Проблема інституційних основ і особливостей державного регулювання сільського розвитку, вивчення факторів,
які безпосередньо впливають на галузь нині, мають особливу новизну і актуальність для економічної науки. ОчевидN
но, що це все робить питання регулювання розвитку сільських територій актуальним у контексті забезпечення стабN
ільного економічного розвитку ринків, економічного зростання та фінансової стабільності, покращення добробуту
сільських районів. Держава бере на себе свої обов'язки за допомогою різних методів державного регулювання. ДерN
жавне регулювання економіки є однією з основних форм участі держави в національній економіці, коли державні
органи використовують законодавчі та адміністративні методи розподілу доходів та ресурсів, темпів зростання та
рівня життя. Сьогодні система державної участі в модернізації сільського розвитку здійснюється спонтанно, не має
системного характеру. Основні недоліки — це відсутність юридичної легітимності більшості прогнозів, проблемний
характер фінансових взаємин, несвоєчасність, а також некоректність зобов'язань.

The problem of institutional foundations and features of state regulation of rural development, the study of factors
directly affecting the industry in this period has a special novelty and relevance for economics. Obviously, all this highlights
the problem of finding ways to improve methods of state regulation of rural development at the state, regions, enterprises
in the context of ensuring stable economic development of the market, economic growth and financial stability, improving
the welfare of the rural population. The state assumes its responsibilities through various methods of state regulation.
State regulation of the economy is one of the main forms of state participation in the national economy, including
influencing the main stages of the process of distribution of income and resources, growth rates, living standards, for
which state institutions use executive, legislative and control methods. Today, the system of state participation in the
modernization of rural development is carried out spontaneously, has no systemic nature. The main shortcomings are
the lack of legal legitimacy of most forecasts, the problematic nature of financial relations, lateness, and incorrect
commitments. It is the state that creates the conditions for the development of the foundations of a market economy: free
enterprise and fair competition. In the modern market economy, the state has become the main brain center that regulates
the formation of the market environment and provides dynamism and sustainability of economic growth. It is obvious
that while maintaining the basic principles of state regulation, the forms and methods of state influence on economic
processes have changed significantly. The experience of industrialized and newly industrialized countries shows a long
evolution of the policy of state intervention: from rigid intervention to liberal monetarism, to the creation of mechanisms
of selfNregulation in the form of socioNeconomic targeted programs. State institutions are only obliged to increase the
quality of the legal framework for business management, to remove uncivilized methods of cooperation with the enterprise,
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to reduce the level of administrative capital. The problem of economic growth, as well as the problem of economic
development of the country, is quite controversial. But it is important that growth and positive development dynamics
are sustainable. This is better than the process of decay and degradation. It is also important that every citizen of Ukraine
feels the positive impact of the country's economic growth.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Держава на сучасному етапі є одним з актив-

них учасників економічного життя, що будуєть-
ся на основі ринку. І підхід, і понятійний апа-
рат, і дослідницький інструментарій в загаль-
ному випадку відповідають умовам сучасної
змішаної економіки, в якій держава знаходить-
ся в положенні партнера і конкурента приват-
них фірм, і несе відповідальність за виробниц-
тво специфічних матеріальних благ і послуг.
Така постановка питання передбачає, що, з
одного боку, держава не претендує на роль
творця економічного порядку, а з іншого —
вона не обмежується виконанням функцій
тільки контролера.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Практичні та теоретичні аспекти національ-
ного регулювання економіки України вивча-
лись багатьма науковими установами: Націо-
нальним інститутом стратегічних досліджень,
Інститутом міжнародної політики, Інститутом
еволюційної економіки, Інститутом економіч-
них прогнозів України, Експертами та еконо-
мічною теорією ВНЗ. Теоретичні та прикладні
дослідження державного регулювання еко-
номіки в Україні проводили Е. Адельсеітова,
О. Бойко-Бойчук, В. Гриньова, Л. Дідківська,
В. Малиновський, Т. Піхняк, І. Розпутенко,
Р. Рудницька, Д. Стеченко, О. Федорчак, Н. Хар-
ченко та інші.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — виклад основ, що містять об-

грунтування принципової правомірності і не-
обхідності втручання держави в економіку в
умовах ринкового господарства, які розкрива-
ють процеси регулювання, а також форми, ме-
тоди, інструментарій державного регулювання
економіки в окремих сферах діяльності, розви-
ток нових тенденцій у взаємовідносинах дер-
жави і бізнесу.

Ключові слова: державне регулювання, сільський розвиток, методи державного регулюванC
ня економіки, політика втручання, виробництво матеріальних благ та послуг.

Key words: state regulation, rural development, methods of state regulation of the economy,
intervention policy, production of material goods and services.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державне регулювання економіки — систе-

ма заходів законодавчого, виконавчого, конт-
ролюючого характеру, спрямованих на досяг-
нення соціально-економічних цілей, які
здійснюються уповноваженими державними
органами щодо суб'єктів економіки. Державна
підтримка — це заходи позитивного впливу.

В економічній літературі останніх років ви-
ділено в основному дві основні концепції ролі
держави в економіці. Аналіз розвитку біль-
шості промислово розвинених країн, і особли-
во нових індустріальних держав, свідчить про
те, що існує пряма залежність між економічною
політикою держави і рівнем розвитку ринкових
відносин. Причому ця залежність має прямо
пропорційний характер, тобто чим більш роз-
винені ринкові відносини, тим більший держав-
ний вплив на розвиток і формування ринкових
механізмів і регуляторів [3, с. 44].

У ринковій економіці можна відзначити
кілька конкретних принципів, на основі яких
розвиваються мікро- і макрозв'язки в системі
ринкових відносин, для яких необхідне визнан-
ня групи головних принципів, без реалізації
яких розвиток інших принципів сучасної рин-
кової економіки неможливий. Основоположні
принципи ринкової економіки втілюються в
правових законах держави, які не бувають за-
гальними як економічні об'єктивні закони, а
залежать від виду, типу економічної системи і
навіть характеризують її. Тому принципи рин-
кової економіки відрізняються від принципів
централізовано керованої планової економіки.

На сьогодні є більше десятка принципів рин-
кової економіки. До головних слід зарахувати
п'ять з них: місце економічних дій; види і фор-
ми діяльності; загальність ринку; державне ре-
гулювання економіки; конкуренція (рис. 1).

 У цю класифікацію державне регулювання
і конкуренція включаються не беззастережно.
Економічні процеси, що відбуваються в
суспільстві на базі сформованих у ньому відно-
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син власності та господарського механізму, є
економічною системою суспільства. До основ-
них елементів економічної системи суспільства
відносяться соціально-економічні відносини,
організаційно-правові форми господарської
діяльності, економічні зв'язки між господарсь-
кими суб'єктами [1, с. 58].

Державне регулювання є впливом держави
в особі державних органів на економічні об'єк-
ти і процеси і осіб, які беруть участь в них. Дер-
жавне регулювання здійснюється для надання
процесам організованого характеру, упорядку-
вання дій економічних суб'єктів, забезпечення
дотримання законів, державних і громадських
інтересів [4]. Ринкова економіка зі своїми по-
зитивними моментами не може регулювати всі
економічні та соціальні процеси в інтересах
кожного громадянина й суспільства загалом.
Вона не забезпечує соціально справедливий
розподіл доходу, не гарантує право на працю і
не підтримує незахищені верстви населення.
Про все це повинна подбати держава [4].

Таким чином, ринкова економіка не може
існувати і діяти без державного регулювання.
Основною функцією державного регулювання
в економічному механізмі є оптимальне по-
єднання ринкової свободи з регулюванням про-
цесів відтворення. Реалізувати це непросто, так
як дана проблема поки ще не достатньо вивче-
на. В умовах ринку державне регулювання еко-
номіки є системою правових, виконавчих і кон-
тролюючих заходів, що здійснюються з метою
досягнення соціально-економічної стабіль-
ності. Такий вплив держави на діяльність гос-
подарюючих суб'єктів в умовах ринку відно-
ситься до основних принципів сучасної ринко-
вої економіки.

Що стосується конкуренції, то це один з
найважливіших факторів, що підвищують
ефективність системи ринкового типу. Конку-
ренція є невід'ємною частиною ринкової еко-
номіки і створює потужну систему стимулів.

Цей специфічний спосіб забезпечує безперер-
вну дію економічних суб'єктів і є цивілізованою
формою боротьби за існування.

Нині місце і роль ринку змінилися. Високий
рівень усуспільнення в національній та світовій
економіці, корінні зміни в матеріально-техніч-
ній базі і технологіях виробництва, масштаби
сучасного виробництва сформували сферу то-
варного обігу, засновану на ринкових відноси-
нах і системі державного контролю, тобто ре-
гульований ринок. Державне регулювання роз-
витку економіки необхідне не тільки теоретич-
но, але і підтверджується практикою ефектив-
ного функціонування економік розвинених
країн. Що стосується теорії, то в природі аб-
солютно саморегулюючих систем не існує, в
тому числі і в економіці [6, с. 75].

Саме держава створює умови для розвит-
ку основ ринкової економіки: вільного
підприємництва і сумлінної конкуренції. У
сучасному ринковому господарстві держа-
ва стала фактично основним мозковим цен-
тром, який регулює формування ринкового
середовища і забезпечує динамізм і стійкість
економічного зростання. Цілком очевидно,
що форми і методи впливу держави на еко-
номічні процеси значно змінилися, модифі-
кувалися через причину збереження основ-
них принципів державного регулювання.
Досвід промислово розвинених і нових інду-
стріальних країн свідчить про тривалу ево-
люцію політики державного втручання: від
жорсткого втручання до ліберального моне-
таризму, до створення механізмів саморегу-
ляції у формі соціально-економічних цільо-
вих програм. У саморегулюючій економічній
системі принципово змінюється роль держа-
ви, яке перетворюється в головний коорди-
нуючий орган всієї господарської системи,
що забезпечує роботу соціально-економіч-
них цільових програм і сприяє розширенню
їх мережі.
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Рис. 1. Головні принципи ринкової економіки
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У західній макроекономічій теорії сформу-
валися дві альтернативні концепції економіч-
ного регулювання, що отримали назву "кейн-
сіанство" і "монетаризм". Кейнсіанська концеп-
ція базується на ідеях одного з найбільших еко-
номістів XX ст. Джона Мейнарда Кейнса
(1883—1946 рр.) і його послідовників — лауреа-
тів Нобелівської премії Л. Клена, Р. Модільяні,
П. Самуельсона, Р. Солоу, Д. Тобіна, Дж.К. Гел-
брейта. Дж.М. Кейнс припустив, що у системі
вільного ринку бракує внутрішнього механізму,
який би гарантував макроекономічну рівновагу.
Дисбаланс заощаджень та очікуваних інвестицій
спричиняє падіння ділової активності, що
збільшує інфляцію та впливає на безробіття.

Отже, згідно з цією теорією, зміни загаль-
них запасів споживчих та інвестиційних товарів
впливають насамперед на рівень виробництва
та зайнятості. Тому кейнсіанство заохочує ак-
тивне втручання держави в економіку шляхом
дискреційної фіскальної політики. Ця політи-
ка фокусується на загальних витратах та їх
факторах, що є результатом основного кейн-
сіанського рівняння:

Y = C + I + E C J + G,
де Y — рівень економічної активності; С —

споживання; I — інвестиції; Е — експорт; J —
імпорт; G — державні витрати.

Нині найбільш ефективні методи кейнсі-
анської фіскальної політики застосовуються в
розвинутих промислово розвинутих країнах
Азії: Гонконгу, Малайзії, Таїланді, Сінгапурі та
Тайвані. Серед промислово розвинених країн
досить активно проводять політику гнучкого
зміни податкових ставок і державних витрат у
Новій Зеландії, Австрії, Великобританії, Авст-
ралії, США, Японії, Швеції та Швейцарії [5,
с. 47].

В основі монетаристської концепції (ідей-
ним лідером якого був лауреат Нобелівської
премії М. Фрідмен) є положення про те, що
апріорний ринок є конкурентоспроможним і
що ринкова система може автоматично досяг-
ти макроекономічної рівноваги. Гнучкість ціни
та заробітної плати гарантує вплив змін загаль-
них витрат на ціни товарів і ресурсів, а не на
рівень виробництва та зайнятості. Тому суть
грошово-кредитної політики полягає в регулю-
ванні грошової маси для стабілізації внутріш-
нього ринку.

Монетаристи заявили, що державне регу-
лювання шкодить розвитку підприємницьких
ініціатив, дестабілізує економіку і спочатку є
бюрократичним. Тому вони хочуть мінімізува-
ти втручання держави в економіку і допускати
лише фіскальну політику. Важливим рівнянням

для монетаристів є кількісне рівняння обміну:
MV = PY,
де М — пропозиція грошей; V — швидкість

їх обігу; Р — рівень цін; Y — фізичний обсяг
виробництва.

Ідеологи вітчизняної економічної реформи
офіційно проголошували відданість принципам
монетаризму і дійсно намагалися використову-
вати окремі його постулати та положення. Зок-
рема, були створені механізми з регулювання
обсягу пропозиції грошей для стабілізації на-
ціонального ринку. Державна монетарна пол-
ітика проводиться через Національний банк
України, який здійснює емісію грошей, регулює
платежі і резерви комерційних банків. З різним
ступенем успішності Національний банк Украї-
ни проводить операції на відкритому ринку,
визначає величину облікової ставки, змінює
рівень резервної норми.

Наприкінці XX ст. у Франції отримав розви-
ток один із напрямів інституціоналізму — тео-
рія регуляції, одним з авторів якої є Робер Буайє.
Під регуляцією автор розуміє "поєднання ме-
ханізмів, що сприяють відтворенню цілого з ура-
хуванням існуючих економічних структур і гро-
мадських форм". Теорія регулювання відкидає
неокласичну ідею про те, що оптимальні орган-
ізації можуть повністю гарантувати стійку еко-
номічну динаміку. Спосіб регулювання економ-
ічної системи різний у часі та просторі. Прихиль-
ники цієї теорії вважають, що ринок не фор-
мується сам по собі, оскільки повсякденні опе-
рації на ринку включають офіційну систему
правління, що гарантує справедливу торгівлю та
"світову справедливість" [5, с. 49].

Завжди існували різні погляди на втручан-
ня держави в сільське виробництво. Деякі вчені
та економісти вимагають суворого втручання
та контролю держави. Тим часом інші вислов-
лювали протилежні думки щодо ролі держави
у регулюванні сільського господарства та ви-
робництва продуктів харчування.

Необхідність виконання державою певних
функцій не заперечує ніхто. Питання тільки в
тому, які межі державного втручання, як бу-
дуть поєднуватися державне і ринкове регулю-
вання, напрями державного регулювання. З
цього приводу існує багато теоретичних погля-
дів і практичних підходів є і повний державний
монополізм в сфері управління економікою, і
повний економічний лібералізм, при якому
підприємництво нічим не обмежене [1, с. 98].

У формуванні регульованого ринку можна
виділити основні моменти:

— взаємодія держави і економіки — це
складний і різнобічний процес, на який впли-
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вають політичні, національні, економічні і пе-
редусім соціальні чинники;

— у різних соціальних системах суспільства
розрізняються фактори, що зумовлюють ха-
рактер і межі взаємовпливу держави і еконо-
міки;

— взаємовідносини держави і економіки —
це двосторонній процес, де кожна сторона грає
визначальну роль, а провідне місце займає еко-
номіка.

Виходячи з історичного досвіду багатьох
країн, в тому числі і нашої країни, можна зро-
бити висновок, що загальною для будь-якої
соціальної системи моделі взаємовідносин між
державою і економікою світі немає. З огляду
на загальні закономірності, принципи розвит-
ку взаємин між державою і економікою можна
виділити три типи таких взаємин для різних
соціальних систем:

1) системи з високорозвиненою ринковою
економікою;

2) системи, де повністю відсутні традиційні
ринкові відносини;

3) системи з зароджуються ринковими від-
носинами. До таких належить Україна [6, с. 74].

Для такого типу систем характерні такі
риси:

— поступовий перехід від жорстко контро-
льованих взаємин між державними і економіч-
ними структурами до партнерських;

— роздержавлення і приватизація влас-
ності, різноманіття форм господарювання;

— зміна методів державного впливу на еко-
номічні структури, наприклад, посилення ролі
податкової і бюджетної системи;

— відхід від планового розвитку економі-
ки, а також адміністративних методів управлі-
ння фінансовими та їм подібними засобами і
неминуче при цьому виникнення кризових си-
туацій;

— кінець монополії держави і державної
власності над економікою та іншими формами
власності;

— переорієнтація економічних і державних
структур з загальнонаціональних інтересів на
свої власні фінансові, наприклад, на прибуток
як рушійний фактор партнерських відносин.

Під час переходу до ринкових відносин еко-
номічна сфера діяльності держави поступово
звужується, а економічна роль держави змі-
нюється. В економічній сфері головний акцент
в управлінні державою зміщується до контро-
лю процесу переходу від неринкових відносин
до ринкових. З цього випливає, що найваж-
ливіші напрямки економічної діяльності держа-
ви в такий період полягають у такому:

— вироблення внутрішньої і зовнішньої
економічної політики;

— правове забезпечення ринкових відносин;
— вироблення соціальної політики та за-

собів захисту економічних та інших інтересів
населення;

— створення умов для розвитку вітчизня-
ного виробництва і його захист.

Світовий досвід країн з розвиненою ринко-
вою економікою свідчить, що в умовах рефор-
мування економіки в кризових ситуаціях роль
держави зростає, в умовах стабільності і по-
жвавлення — знижується. У всіх випадках дер-
жаві належить дотримуватися головного пра-
вила — так впливати на економіку країни, щоб
не зруйнувати ринкові основи і не допустити
кризових явищ [3, с. 58].

В основу державного регулювання економі-
ки закладена фінансово-кредитна політика, що
включає в себе розширення державних витрат,
зниження податків, збільшення грошової маси
в обороті. За допомогою фінансової політики
держава повинна виконувати регулювання еко-
номічних і соціальних процесів у суспільстві [4].

Для досягнення загальних цілей економіч-
ного розвитку розподіл і використання фінан-
сових ресурсів під впливом держави необхідно
здійснювати в рамках загальної системи управ-
ління фінансовими потоками. У науковому
сенсі регулювання це забезпечення стійкості
функціонування інтегрованої системи управл-
іння, приведення її до певної мети.

ВИСНОВКИ
Отже, сучасна ринкова система без втру-

чання держави неможлива. Проте є межа, за
якою виникають деформації ринкових про-
цесів, знижується ефективність виробництва.
Існують важливі обмеження для регулювання.
Наприклад, всі дії держави, які руйнують рин-
ковий механізм (загальне планування політи-
ки, комплексний адміністративний контроль
цін і т.д.), неприпустимі. Це не означає, що дер-
жава повинна відмовитися від відповідальності
за неконтрольоване зростання цін і відмовити-
ся від планування. Як уже згадувалося, ринко-
ва система не виключає планування на рівні
підприємств, регіонів і навіть економіки, яка
відбувається в формі національних цільових
програм. Але ринок багато в чому є самодос-
татньою системою, і тому здійснювати на ньо-
го вплив потрібно тільки непрямими економіч-
ними методами. Держава як суспільний інсти-
тут в ринковій економіці, має відігравати вирі-
шальну роль у забезпеченні економічного зро-
стання. Слід розробити не тільки ефективну
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довгострокову стратегію цього зростання, а
також забезпечити виконання конкретних так-
тичних завдань. Основними напрямами діяль-
ності держави є:

1. Досягнення згуртованості суспільства на-
вколо національної ідеї економічного зростання.

2. Стимулювання зростання населення.
3. Розвиток підприємництва і на цій основі

збільшення зайнятості і зниження безробіття.
4. Стимулювання модернізації виробницт-

ва, розвиток виробничої інфраструктури.
Державні установи зобов'язані лише підви-

щити якісну складову законодавчої бази для
управління бізнесом, прибрати нецивілізовані
методи співпраці з підприємством, знизити
рівень адміністративного капіталу. Проблема
економічного зростання, як і проблема еконо-
мічного розвитку країни, досить спірна. Але
важливо, щоб зростання і позитивна динаміка
розвитку були стійкими. Це краще, ніж процес
розпаду і деградації. Важливо також, щоб ко-
жен громадянин України відчув позитивний
вплив економічного зростання країни.
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