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Тема 7. Держава як суб’єкт макроекономічного 

регулювання (2 год.) 
1. Економічна роль держави. 

2. Сучасні економічні функції держави. 

3. Правове, адміністративне і економічне регулювання економіки. 

4. Зміст, цілі і напрями (форми) економічної політики. 

 

1. Економічна роль держави 
 Як показує світовий історичний досвід, держава в усі часи тією чи іншою 

мірою втручалась в економічні процеси. Проте економічна роль держави у різні 

періоди була неоднаковою. 

 Ще в рабовласницьку добу, насамперед в країнах Стародавнього Сходу, 

держава брала на себе виконання таких важливих для всього суспільства 

економічних функцій, як здійснення єдиного грошового обігу, прокладання 

доріг, будівництво іригаційних систем. В епоху феодалізму держава 

здійснювала регламентацію торгівлі, організовувала митну систему, як, 

зокрема, це було у Візантії, Франкській державі, Київській Русі. В усі часи 

держава займалась збором податків. 

 Ретроспективний аналіз дозволяє побачити, що виконання певних 

економічних функцій держава розпочинає ще на стадії становлення її як 

суспільного інституту (регламентація господарського життя за допомогою 

законів: установлення норм майнових відносин, види і рівні податків). По мірі 

ускладнення господарської діяльності, втручання держави в неї ставало все 

більш активнішим. Виникали різні загальні економічні проблеми, розв’язання 

яких було неможливим без участі держави: 

 сприяння розвитку продуктивних сил та національної економіки в 

цілому; 

 забезпечення національної території країни як середовища для 

господарської діяльності; 

 формування фінансових ресурсів державної скарбниці для утримання 

державних інституцій; 

 участь у перерозподілі суспільного продукту. 

 Економічні функції держави значно розширилися в процесі становлення 

ринкової економіки. Насамперед, держава сприяла первісному нагромадженню 

капіталу, проводячи політику економічного протекціонізму. З 17 століття 

виникають державні та змішані компанії по управлінню економічним життям, 

насамперед, торгівлею в колоніях (наприклад, англійська Ост-Індійська 

компанія, яка виникла у 1600 p.), власниками землі і надр в яких оголосили себе 

європейські колоніальні імперії. Крім того, у цей період держава стає 

власником центральних банків, ряду ключових підприємств (арсенали, верфі, 

мідні рудники, металургійні заводи тощо), сприяє розвиткові мануфактурного 

виробництва. Держава утворює монополію на виробництво горілки, солі і 

тютюнових виробів. Важливими функціями держави у період становлення 

ринкового господарства стають стимулювання конкуренції, захист 

національного ринку, утримання поштового зв'язку, транспортних засобів, 
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портів, регулювання тривалості робочого дня, часткове регулювання рівня 

заробітної плати через відповідні законодавчі акти тощо. 

 З розвитком ринкового господарства проявляються такі його риси, як 

циклічність економічного розвитку, монополізація ряду галузей, зростають 

економічні і соціальні вимоги до результатів національного виробництва. Це 

значною мірою обмежило регулюючі можливості об'єктивного ринкового 

механізму, який уже не може протистояти таким негативним процесам і 

явищам, як затяжні спади виробництва, масове безробіття, наростання інфляції. 

Усе це об'єктивно зумовило розширення економічних функцій держави. Згодом 

держава стала апаратом організації і управління господарського життя на 

макрорівні і реалізації економічних інтересів. 

 Переломним моментом у цьому плані стала глибока і затяжна економічна 

криза 1929-1933 і наступна депресія, у ході яких у США сформувався так 

званий "Новий курс Рузвельта", який передбачав значне посилення економічної 

ролі держави у подоланні кризових явищ, безробіття і монополізму. Принципи 

цього економічного підходу швидко розповсюдились на увесь ринковий світ. 

Водночас, надмірне державне втручання в економіку призвело до часткової 

дестабілізації ринкової економіки у 70-х роках. 

Поступово відбувається переосмислення економічної ролі держави в 

ринковому господарстві, прийшло усвідомлення необхідності певного 

послаблення цього впливу. Розпочались процеси скорочення витрат державного 

бюджету, часткової приватизації державної власності, знімались обмеження 

приватнопідприємницької діяльності, відчутно знизились податкові ставки, 

антициклічне державне регулювання економіки змінилось антиінфляційним. 

 Необхідно наголосити, що державне регулювання економіки є 

суб'єктивним'. Держава має значні можливості для впливу на економіку. Вона 

може або стимулювати, або гальмувати розвиток тих чи інших форм, сфер 

економічних відносин, тобто виконувати прогресивну або регресивну  роль. 

Якщо ж держава нав’язує суспільству певні відносини, що суперечать 

об’єктивним  економічним законам або якщо це не має реальних умов, нехтує 

законами розвитку економіки, то це призводить до її дезорганізації, до 

відкидання суспільства в його еволюції назад. Тому особливо важливо 

визначити межі державного втручання в ринкову економіку, знайти таке 

співвідношення ринкових і державних регуляторів, за якого ринковий механізм 

буде функціонувати з найвищою ефективністю. Параметри регулювання ринку 

мають певні межі, визначені його природою, бо ринок не є пасивним 

середовищем, яке автоматично змінюється під впливом зовнішніх факторів. 

Ринок як сукупність суб’єктів господарювання, крім спільних інтересів, 

включає інтереси окремого суб’єкта господарювання, які не завжди збігаються 

з інтересами держави. І даний суб’єкт господарювання реагує на них тільки 

тоді, коли вони лише коригують (а не ігнорують) його мотиви.  

Тому особливо важливо визначити межі державного втручання в ринкову 

економіку, знайти таке співвідношення ринкових і державних регуляторів, за 

якого ринковий механізм буде функціонувати з найвищою ефективністю. 

Держава не повинна стримувати дію ринкового механізму, вона має всіляко 

сприяти його оптимальному функціонуванню, усувати штучні перешкоди на 
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цьому шляху. Надмірне державне втручання в економіку створює труднощі у 

об'єктивному саморегулюванні ринку і веде до додаткових витрат суспільних 

ресурсів, зниження ефективності національного виробництва. Водночас, 

недостатній економічний вплив держави може обернутись монополізацією, 

хаосом, інфляцією, безробіттям, посиленням циклічних коливань і інших 

негативних ефектів ринкового господарювання. 

Стосовно питання про масштаби і глибину державного втручання в 

ринкову економіку серед економістів-теоретиків існують альтернативні думки. 

Одні із них вважають, що ринок сам по собі не потребує суттєвого державного 

коректування, інші — що без державного регулювання ринкова економіка не 

зможе нормально функціонувати, а треті дотримуються ідеї обмеженого 

державного економічного регулювання. Усі ці точки зору знайшли 

відображення у концепціях і політиці економічного лібералізму і економічного 

дирижизму. 

Економічний лібералізм – напрям в економічній теорії, який заперечує 

необхідність суттєвого державного втручання в економічні процеси. 

При цьому вважається, що конкурентний ринковий механізм сам здатен 

оптимально і об'єктивно регулювати економіку. 

Ідеї економічного лібералізму висловлювались ще у економічному вченні 

фізіократів (50-70-ті роки 18 століття), послідовно відстоювались класичною 

політичною економією і економічними школами неокласичного напряму. 

Фундатори класичної політичної економії— В.Петті (17 століття), А.Сміт 

(18 століття), Ж.Б.Сей і Д.Рікардо (початок 19 століття), а потім і їх 

послідовники розглядали ринкову систему врівноваженою і гармонійною, 

саморегульованою взаємодією попиту і пропозиції і постійним коливанням цін. 

Будь-яке втручання держави у ринкові процеси є небажаним порушенням 

особистої свободи і перешкодою для розвитку економіки, наприклад, вважали 

представники манчестерської школи Р.Кобден і Дж. Брайт (30-ті роки 19 

століття). Економічна думка цього часу відбивала ранній період розвитку 

капіталізму, коли його глибинні основи ще не розкрились повною мірою. Тому, 

на думку представників тодішнього абсолютного економічного лібералізму 

навіть такі дії держави і профспілок, як регулювання рівня оплати праці чи 

тривалості робочого дня, перешкоджають досягненню рівноваги між попитом і 

пропозицією. 

Переконаними прихильниками концепції економічного лібералізму були 

теоретики маржиналізму і засновники неокласичної теорії (економісти 

австрійської школи, Л.Вальрас, А.Маршалл, В.Джевонс, Дж.Б.Кларк та інші). 

Саме вони принципово відстоювали незалежність економіки від державного 

втручання, визначаючи обличчя економічної теорії на рубежі 19 і 20 століть. 

В сучасних умовах ідеї економічного лібералізму значно модифікувались. 

Різноманітні течії неокласичного напряму в економічній теорії уже не так 

беззастережно відкидають регулюючу роль держави. Проте і сьогодні вони 

вважають, що державне регулювання повинно бути дуже обмеженим. Зокрема, 

сучасні монетариста обмежують регулюючий вплив держави сферою 

грошового обігу, а неоліберали визнають лише необхідність обмеженого 
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втручання держави в економіку з метою підтримання сприятливих умов для 

функціонування ринкового механізму і соціального захисту населення. 

Гігантські політичні, економічні і соціальні зрушення 20 століття зумовили 

руйнування застарілих стереотипів економічного світогляду щодо системи 

функціонування ринкової економіки. Перевага нині надається необхідності 

активного втручання держави в соціально-економічні процеси. 

Екомічний дирижизм – напрям економічної теорії, що розвиває ідею 

активного втручання держави у макроекономічні процеси. 

Прибічники цього напряму стверджують, що без державного регулювання 

ринковий механізм буде діяти неефективно і не зможе забезпечити 

рівноважного економічного зростання. 

Економічний дирижизм виник як опозиція домінуючій ролі монополій, які 

завели ринкову економіку у глухий кут економічної стагнації 30-х років. 

Засновниками цього напряму стали французькі дирижисти 20-30-х років ХХ ст., 

великий англійський економіст Дж.М.Кейнс, вчені шведської (стокгольмської) 

економічної школи. 

Дж.М.Кейнс висунув ідеї, які здійснили переворот в економічній теорії. Він 

довів неможливість подолання депресивного стану економіки 30-х років лише 

засобами ринкового саморегулювання, необхідність глибокого втручання 

держави у процеси суспільного відтворення. Лише держава через використання 

своїх фінансів, утворених податками, може збалансувати сукупний попит з 

сукупною пропозицією і тим самим досягти бажаної економічної рівноваги. 

Послідовники великого англійського теоретика доповнювали його теорію 

новими рекомендаціями і заходами державного регулювання, що сприяло 

перерозподілу національного доходу, регулювання ефективного попиту 

доповнилось антикризовим і інфляційним регулюванням; значного поширення 

набуло програмування господарських процесів; під впливом цих ідей держава 

активно сприяє розвиткові НТП, формуванню нових галузей з новітніми 

технологіями і нових видів економічної діяльності. Таким чином, кейнсіанство 

і неокейнсіанство теоретично обґрунтували необхідність і напрями 

державного регулювання ринкової економіки. 

Неокейнсіанська модель на практиці реалізувалась у 50-70-х роках у двох 

типах економічного регулювання: радикально-реформістського у більшості 

країн Західної Європи (характеризується переважним застосуванням прямих 

економічних регуляторів, значною державною власністю і великою часткою 

державного сектора у виробництві, використанням активності трудящих мас і 

профспілок) і буржуазно-реформістського у США і Канаді (для нього 

властиве переважне застосування непрямих економічних регуляторів і суттєве 

обмеження масштабів державної власності і державного підприємництва та 

ролі профспілок). 

Однак, у 70-х роках намітилась криза кейнсіанського регулювання. 

Стимулювання ефективного попиту "нагнітало" високу інфляцію. Водночас, 

поглибились диспропорції економічного розвитку, насамперед на ринку праці: 

зростання інфляції супроводжувалось значним збільшенням надлишкового 

безробіття. Кейнсіанські заходи виявились більш ефективними у депресивній 
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економіці, а за умов зростання проявились слабкі місця кейнсіанської системи 

впливу на економіку. 

На озброєння були взяті нові економічні концепції, які втілились у 

неоконсервативному економічному курсі урядів провідних ринкових країн. 

Неоконсерватизм найповніше представлений у "рейганоміці” і "тетчеризм” 

(курсів урядів США за президента Р.Рейгана і Великої Британії за прем'єр-

міністра М.Тетчер), про які уже йшлося у попередній главі. 

Неоконсервативна стратегія орієнтувалась безпосередньо на управління 

пропозицією шляхом стимулювання приватного підприємництва і 

нагромадження капіталу, тобто на неокласичних традиціях. Теоретичною 

основою неоконсерватизму стали концепції сучасного монетаризму і 

"економіки, орієнтованої на пропозицію" — новітніх варіантів неокласичної 

теорії. Так у 80-х роках відбувся відносний ренесанс економічного лібералізму. 

У цей період знижується податковий тиск, акцент робиться на методи 

грошово-кредитного регулювання. З точки зору теорії "економіки пропозиції" 

(американський економіст А.Лаффер та інші), скорочення податків тимчасово 

обмежує надходження в державний бюджет, зате збільшує доходи підприємців 

і домашніх господарств, які спрямовуються на заощадження і інвестиції. Це 

стимулює розширення виробничих потужностей, сприяє економічному 

зростанню і збільшенню зайнятості, зрештою, і зростання доходів держави 

навіть за знижених ставках податків. На відміну від кейнсіанців, які вважають, 

що фіскальна (фінансова) політика виявляє вплив тільки на сукупний попит 

через зміну величини сукупних витрат, прихильники теорії "економіки 

пропозиції" стверджують, що фіскальна політика, передусім через податковий 

механізм, може впливати і на сукупну пропозицію, а в кінцевому підсумку — і 

на реальний обсяг виробництва. 

М.Фрідмен — головний архітектор сучасного монетаризму — вважає, що 

акцент у економічній політиці держави повинен робитись на необмежену 

свободу підприємництва, він заперечує ефективність стимулювання 

економічного зростання за рахунок державних витрат (бюджету держави). На 

його думку, рівень господарської активності визначається кількістю грошей в 

обігу, тобто грошовою пропозицією. Грошова маса повинна регулюватись 

банківською системою і змінюватись пропорційно змінам національного 

продукту. Це сприяє стримуванню інфляції і стабілізації економіки. 

Використання рекомендацій прихильників монетаризму і неолібералізму 

зменшує витрати держави на реалізацію соціально-економічних програм, 

взагалі скорочує державні витрати, бюджетний дефіцит розглядається явищем 

небажаним. Основна увага приділяється інтересам виробництва і 

нагромадження. При цьому вважається, що стабілізація грошової маси в обігу і 

приборкання інфляції досягається за природного рівня безробіття, який є 

рівноважним і визначається взаємодією попиту і пропозиції, рухом рівня цін. 

Згідно з висновками таких відомих прибічників економічного лібералізму, як 

М.Фрідмен, Дж.Тобін, А.Лаффер, О.Екштейн, Р.Бринер, на противагу 

кейнсіанській позиції, існує певна межа впливу попиту на рівень зайнятості 

(природне безробіття), за якою подальше нарощування сукупного политу 
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починає стимулювати зростання цін, тобто інфляцію, яка, з цих позицій, є 

основною причиною макроекономічної нестабільності. 

Серед теорій природного рівня безробіття широкого розповсюдження 

набула теорія раціональних очікувань (американські економісти Р.Лукас, 

Т.Саржент та інші). Вона виходить із того, що економічні суб'єкти діють і 

мислять раціонально. Аналізуючи ринкову інформацію, вони здатні 

передбачити можливі наслідки змін і приймати рішення, виходячи із 

поставленої цілі, і досягти бажаних результатів. Ця здатність людей до 

раціональних дій (їх раціональні очікування) на практиці може бути 

реалізованою лише через ринковий механізм економічного саморегулювання і 

відсутності державного впливу на нього. Тісно пов'язана із цією теорією 

економічного лібералізму теорія адаптивних очікувань (М.Фрідмен та інші), 

яка також зробила свій внесок у нєоконсервативний економічний курс. 

Неоконсервативна модель державного регулювання економіки, до якої 

звернулись у 80-х роках, дозволила стабілізувати економічний розвиток, 

підвищити темпи економічного зростання, практично ліквідувати інфляцію. 

Цей період — з 1982 по 1990 роки — найбільш стабільний період у розвитку 

ринкової економіки за всю її довгу історію. 

Проте й неоконсервативна модель економічного регулювання виявила 

неспроможність у розв'язанні усіх соціально-економічних проблем. На початку 

90-х років (після економічного спаду 1991-1992 років) намітилась тенденція до 

врахування й кейнсіанських форм регулювання економіки. Сучасна модель 

регулювання, яка діє у більшості провідних ринкових країн, є своєрідним 

синтезом кейнсіанських і неоліберальних (монетарних) форм і методів. 

Кожна із згаданих теорій макроекономічного регулювання доповнює і 

поглиблює уявлення про механізм державного регулювання економіки. Нині 

виявилось неможливим суворо дотримуватись виключно однієї концепції. 

Світовий досвід переконливо свідчить, що найбільший ефект державного 

регулювання економіки досягається в результаті поєднання методів фіскальної 

(основного напряму кейнсіанського регулювання) і монетарної (основного 

напряму неоліберального регулювання) економічної політики. 

Разом з тим, сьогодні класичну зв'язку "ринок-держава" не можна 

спрощувати, тлумачити за схемою: "те, що не може відрегулювати ринок, 

повинна регулювати держава". Не можна безапеляційно стверджувати, що 

досконалість ринку заперечує державне втручання в економіку, або, що 

державне втручання регулювання виправляє недоліки ринку. Якщо стати на 

такі позиції, можна нескінченно шукати варіанти найкращого співвідношення 

ринку і держави в економіці. 

Реальна економічна ситуація складніша, ніж передбачає ринок. 

Відбувається багато економічних процесів поза ринком (посилюються 

проблеми взаємовідносин праці і капіталу, розподілу і перерозподілу доходів, 

соціального і екологічного захисту, освіти, охорони здоров'я, фундаментальної 

науки, культури і мистецтва та інші). Суспільство — це не тільки сума 

господарюючих суб'єктів, а й некомерційних організацій, прошарків і груп 

населення із своїми специфічними інтересами, які може захистити і реалізувати 

лише держава. 
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Ці фактори і обставини визначають роль держави не просто як 

компенсуючого чинника недосконалості ринку, а й породжують особливі 

функції, які можуть бути тільки прерогативою держави. Окрім того, нині 

відбуваються процеси становлення інститутів громадянського суспільства, які 

набирають усе більшого значення у регулюванні соціально-економічних 

процесів. Це різного роду угоди, договори, конференції, союзи промисловців і 

підприємців, банкірів, торгово-промислові палати, професійні спілки, асоціації 

споживачів, екологічні спілки, інститути соціального партнерства тощо, які не є 

елементами держави, але й не відносяться до ринкових структур. Вони 

виступають реальними учасниками і суб'єктами соціально-економічних 

процесів і держава передає функції їх регулювання не ринку, а інститутам 

громадянського суспільства. 

Таким чином, держава створює умови не тільки для вільного 

функціонування ринку, а й для розвитку громадських інституцій, що у зв'язці 

"ринок-держава-громадські інституції" забезпечує дотримання балансу 

суспільних потреб, соціальної стабільності і національних інтересів.  

 Відомий американський економіст П.Самуельсон вважає, що економічну 

роль держави в сучасних умовах можна звести до виконання нею трьох 

основних функцій – забезпечення: 1) економічної ефективності; 2) соціальної 

справедливості; 3) соціальної стабільності. Всі ж інші функції держави 

підпорядковані реалізації вище вказаних. 

Отже, питання про форми і межі втручання держави в економічні процеси 

має давню і багату історію. У розвитку ринкової економіки був тривалий 

період, коли держава мало втручалась у сферу економічного життя. 

Так було на стадії вільної конкуренції, яку в економічній теорії 

характеризують як досконалу конкуренцію (ця стадія охоплює період з 17 до 

останньої третини 19 століть), коли, за образним висловлюванням А.Сміта, 

"держава виконувала роль нічного сторожа", що охороняє приватну власність. 

Економічні функції держави були обмежені. Ринковий механізм 

саморегулювання об'єктивно вирішував більшість проблем економічного 

розвитку без помітного державного втручання. Механізм попиту, пропозицій і 

рівноважної ціни, поєднуючи інтереси виробників і споживачів, змушував їх 

діяти узгоджено, з орієнтацією один на одного, і все відбувалось природним 

чином, без команд і наказів. 

Ринок здатен самостійно і об'єктивно вирішувати безліч проблем. Однак, і 

за умов вільного підприємництва існують проблеми, які він не може розв'язати 

без допомоги держави: 

> забезпечення економіки грошовою масою через діяльність 

центрального банку, що знаходиться під контролем держави, і 

всієї кредитно-банківської системи; 

> забезпечення основ функціонування системи вільного 

підприємництва через державне управління і правові норми, 

національну оборону і охорону громадського порядку, єдину 

енергетичну і транспортну системи, фундаментальну науку тощо; 

> забезпечення екологічної безпеки і раціонального 

використання невідтворюваних природних ресурсів, адже 
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ринкова система не створює відповідних стимулів до цього; 

> забезпечення захисту національного ринку, що є давньою 

прерогативою держави. 

Перераховані функції визначають те, що відведено державі системою 

вільного підприємництва. Більше за умов чистої конкуренції держава 

виконувати не могла, але й менше теж. 

 

2. Сучасні економічні функції держави 
Як уже відзначалось, економічні функції держави починають значно 

розширюватись з утвердженням панівної ролі монополій (цей період розвитку 

ринкової економіки продовжувався від останньої третини 19 століття до 30-40-

х років 20 століття). 

Монополія, як відомо, обмежує конкуренцію, а відтак, і свободу дії 

ринкового механізму, веде до розширеного відтворення усіх суперечностей і 

негативних явищ, побічних ефектів ринкового господарювання, які 

продукуються монополіями (надлишкове безробіття, глибокі циклічні спади, 

неефективний попит, масові банкрутства дрібних фірм, "диктат" цін тощо). З 

появою монополій держава здійснює антимонопольне регулювання, ширше 

втручаючись у процеси суспільного відтворення. 

Виникає необхідність посилення ролі державного чинника у ринковому 

механізмі для досягнення макроекономічної рівноваги, яка була втрачена. А 

"Велика депресія" 30-х років переконливо продемонструвала необхідність і 

невідворотність посилення державного регулювання ринковою економікою. 

Сьогодні державне регулювання надійно доповнює ринковий економічний 

механізм. Хоча ринкова економіка стала регульованою, державний вплив має 

свої межі, які визначаються можливостями ринкового механізму попиту і 

пропозиції за умов недосконалої конкуренції (яка сформувалась внаслідок 

обмеження монополії державою). Державне регулювання не підмінює, а 

доповнює ринковий механізм. Держава бере на себе лише ті функції, які 

непідвладні ринку і які пов'язані із необхідністю потреб. 

 Сучасна ринкова економіка є регульованою. Державне регулювання стало 

невід’ємним елементом ринкового економічного механізму. Зміст державного 

регулювання економіки визначається цілями,  що стоять перед державними 

органами, а також засобами та інструментами його здійснення. 

 Державне регулювання економіки – це комплекс заходів держави з 

використанням різноманітних методів і засобів впливу на поведінку суб’єктів 

економічної діяльності і скерування їх у напрямі, необхідному для досягнення 

поставлених органами державного влади і управління цілей. 

 В умовах ринкової економіки державне регулювання економіки 

передбачає: 

 інформування суб’єктів ринку про стан економіки країни і 

перспективи її розвитку; 

 обґрунтування важливих положень економічної політики, яку мають 

намір провадити державні органи влади на даному етапі розвитку 

економіки; 
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 заходи щодо розвитку державного сектору економіки – одного з 

важливих інструментів впливу держави на економічні процеси в 

країні. 

Державне регулювання економіки є складовою процесу суспільного 

відтворення. Об’єктивна необхідність його пояснюється певними причинами, 

пов’язаними з існуючими вадами механізму ринкового саморегулювання та 

виконання економічних функцій держави. 

Об’єктивні причини необхідності державного регулювання 

економіки: 

 наявність монополізму в багатьох галузях народного господарства та 

відсутність досконалої конкуренції; 

 недосконалість цінового механізму для певної групи товарів, що 

робить їх виробництво неефективним, але вони мають велике 

соціальне значення; 

 повільна адаптація до сучасних умов господарювання як окремих 

виробників, так і певних ринків – робочої сили, капіталів, природних 

ресурсів, інтелектуального продукту тощо; 

 забезпечення стабільності і гармонійності суспільства; 

 сприяння збереженню та відтворенню природного, культурного, 

національно-історичного середовища існування народів; 

 розв’язання питань міжнародної політики і співпраці. 

 

 Об’єктами державного регулювання економіки є сфери, галузі 

економіки, а також ситуації, явища та умови соціально-економічного життя 

країни, де виникли, або можуть виникнути труднощі, які не вирішуються 

автоматично, тоді як їх негайне вирішення потрібне для нормального 

функціонування економіки та підтримання соціальної стабільності. За 

рівнем вирішення завдань об’єкти державного регулювання економіки 

можна поділити на такі групи: 

 соціально-економічні процеси, явища й умови прийняття 

господарських рішень на рівні фірм та домогосподарств; 

 соціально-економічні процеси, явища й умови прийняття 

господарських рішень на галузевому рівні; 

 соціально-економічні процеси, явища й умови прийняття 

господарських рішень на регіональному рівні; 

 соціально-економічні процеси, явища й умови прийняття 

господарських рішень та здійснення господарської діяльності на рівні 

секторів економіки: приватний і державний сектори, промисловість, 

послуги, інфраструктура, сільське господарство тощо; 

 макроекономічні (загальногосподарські) процеси і відносини: 

економічний цикл і ділова кон’юнктура, макроекономічна структура, 

галузево-територіальна структура, грошовий обіг, зайнятість, ціни, 

НДДКР, інвестиції та інвестиційна діяльність, інноваційний процес, 

зовнішньоекономічні зв’язки тощо; 

 глобальні процеси: соціальні відносини, НТП, екологія тощо; 



 10 

 наднаціональні і світогосподарські зв’язки: інтеграційні процеси, 

участь у міжнародних економічних організаціях, економічно-політичні 

зв’язки тощо. 

 Всі перелічені об’єкти економіки є неоднаковими за значенням та 

масштабами, проте перебувають у тісному взаємозв’язку, визначають 

економічну і соціальну стабільність та зміцнення економічної безпеки 

країни. 

 Суб’єктами державного регулювання економіки є система державних 

органів (законодавчої та виконавчої), місцевої та судової влади, побудовані 

за ієрархічним принципом, а також Центральний (Національний) банк. Від 

правильного розподілу повноважень між суб’єктами державного 

регулювання економіки залежить підвищення управління економікою та 

ефективності її регулювання. 

 Створення системи державного регулювання повинно відбуватись із 

врахуванням таких основних принципів: 

 розумної достатності (державі підпорядковуються тільки ті функції, 

які не можуть виконуватися іншими суб’єктами економічної системи); 

 адекватності (система державних регуляторів економіки повинна 

відображати реальний стан соціально-економічного розвитку); 

 системності (державне регулювання економіки, охоплюючи різні 

об’єкти, має виходити із системних засад у вирішенні різноманітних 

проблем); 

 цілеспрямованості (має спрямовуватися на досягнення конкретних 

цілей); 

 пріоритетності (зосередження зусиль на вирішенні основних 

соціально-економічних проблем розвитку країни); 

 комплексності (використання всього арсеналу засобів та інструментів 

регулювання); 

 наукової обґрунтованості (врахування вимог об’єктивних 

економічних законів, реалій економічного, політичного і соціального 

життя суспільства, національних особливостей). 

 Успішність державного регулювання економіки в значній мірі залежить 

від того, наскільки раціональним є співвідношення між базовими елементами 

механізму координації економічної системи – ринком і державою. Держава 

повинна регулювати тільки ті сфери і процеси, які ринок регулює недостатньо 

ефективно, або взагалі не в змозі їх координувати. Тому функції, які має 

виконувати державне регулювання економіки залежать від: 

 соціально-економічного і політичного рівня розвитку країни; 

 компетенції органів державної влади; 

 рівня розвитку ринкового господарства; 

 моделі розвитку національної економіки. 

 Сучасна держава в ринковій економіці виконує роль суб’єкта 

регулювання через такі основні функції: 

 регулювання макроекономічних процесів і пропорцій, визначення 

головних цілей і пріоритетів макроекономічного розвитку; 

 розробка і регулювання регіональної політики; 
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 розробка і впровадження правових норм функціонування ринкової 

системи; 

 контроль над монопольними структурами, захист і стимулювання 

конкуренції; 

 захист особи, інтересів суб’єктів господарювання і держави; 

 регулювання зовнішньоекономічних відносин; 

 фінансування суспільних потреб. 

 У період становлення ринкових відносин та реформування економіки до 

цих функцій долучаються додаткові: 

 формування інститутів державного регулювання економіки; 

 створення умов та інфраструктури існування ринку; 

 здійснення програм роздержавлення і приватизації власності; 

 державний нагляд і контроль за виконанням і дотриманням законів, 

нормативних актів, економічних та соціальних стандартів тощо. 

 

2. Правове, адміністративне і економічне  

регулювання економіки 
 

 Держава виконує свої функції регулювання , застосовуючи різноманітні 

методи і засоби впливу на економіку. Серед основних методів державного 

регулювання ринкової економіки виділяють правові, економічні і 

адміністративні. 

 

 

МЕТОДИ 

 

 

        Засоби                            Засоби   

 

 

 

 

 

 

                                                                

Рис. 7.1.  Класифікація методів і засобів державного регулювання економіки 
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самоврядування 
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я, 

держконтракти, 

ліцензії, ліміти, 

квоти, норми і 

стандарти, 

митні податки і 

збори, державні 

інвестиції, 

цільові 

програми 

Грошово-кредитне 

регулювання 

Фінансово-бюджетне 

регулювання 

Цінове 

регулювання 

Соціальне 

регулювання 

Структурне 

регулювання 

Державні кредити, державні 

цінні папери, курси валют 

Державний бюджет, дотації, пільги, 

податки, субсидії, субвенції 

Фіксовані ціни, регульовані 

ціни 

Прожитковий мінімум, споживчий 

кошик , індексація доходів 

Прогнозування, індикативне 
планування, економічне 

програмування 
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У правовому регулюванні велике значення має правова основа 

підприємницької діяльності, тобто правові регулятори захищають систему 

ринкового підприємництва, визначають права і обов’язки підприємств та інших 

суб’єктів ринкової економічної системи. 

 Специфічні методи – це моральне переконання за рахунок авторитету 

уряду. Засобами переконання виступають публікації програм дій уряду, 

державних середньострокових загальнонаціональних програм, заклики до 

населення та окремих соціальних груп. 

 Серед напрямів економічного регулювання важливо виділити: 

• фінансове регулювання  (через  систему  податків  з  фірм   і населення та 

державні фінанси); 

• грошово-кредитне регулювання (через регулювання грошової 

маси і ставки процента); 

• цінове регулювання (корекція рівня цін товарного ринку); 

• структурне регулювання (через зміну структури економіки і, 

відповідно, структури попиту і пропозиції на ринку); 

• соціальне регулювання (соціальний захист населення через 

державний перерозподіл доходів).  

Найбільше значення сьогодні мають фінансове, грошово-кредитне, 

структурне і соціальне регулювання ринкової економіки. 

 Система екомічних регуляторів включає прямі і непрямі регулятори. 

 До економічних регуляторів прямої дії відносять: 

• цільове фінансування,  у тому числі регіональних і загально- 

національних програм економічного і соціального розвитку; 

• державні замовлення (закупівлі ресурсів, товарів і послуг). 

 До непрямих економічних регуляторів належать. 

1) бюджетно-податкові; 

2) грошово-кредитні; 

3) цінові і валютні. 

Економічні регулятори знаходяться в основі відповідних форм 

економічного регулювання. 

За ринкових умов існують певні обмеження державного впливу на 

економіку. В принципі повинні виключатись будь-які дії держави, які 

розривають зв'язки у ринковому механізмі, руйнують економіку. Недопустиме, 

зокрема, тотальне директивне планування (обов'язкове для виконання всіма 

економічними суб'єктами), декретування розподілу виробничих ресурсів і 

споживчих товарів (за фондами чи по талонах), всеохоплюючий державний 

контроль за цінами, попитом і пропозицією. Водночас, це зовсім не означає, що 

держава у ринковій економіці повністю знімає із себе відповідальність, 

скажімо, за динаміку сукупного попиту чи цін або забороняє будь-яке 

планування. 

Навпаки, держава уважно стежить (через відповідні інститути 

управління) за рухом попиту і цін і, опираючись передусім на економічні 

методи регулювання, намагається уникнути інфляції чи неповної зайнятості. 
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Вона не виключає планування, яке, однак, має індикативний (рекомендаційний) 

характер, виступаючи у формах національних цільових програм. 

І сучасна ринкова економіка багато у чому є саморегульованою 

системою, тому найдоцільнішими є економічні методи державного впливу. 

Наприклад, такими є фінансове і грошово-кредитне регулювання. Проте це не 

означає, що у ринковій економіці не мають права на існування 

адміністративні методи регулювання економікою. Більше того, у ряді 

випадків така форма регулювання просто необхідна. 

 Отже, у державному регулюванні ринкової економіки застосовуються як 

економічні, так і адміністративні методи впливу. 

 Економічне регулювання пов’язане із впливом держави на економічні 

потреби і інтереси ринкових суб’єктів, тобто полягає у застосуванні 

економічних регуляторів. 

 Адміністративне регулювання здійснюється вольовими, командними 

методами, через неекономічні способи впливу. 

 Серед основних напрямків адміністративного регулювання 

ринкової економіки з боку держави можна виділити: 

1) державний контроль за монопольними ринками 

(антимонопольне регулювання); 

2) державний контроль над небажаними ефектами системи 

вільного підприємництва (встановлення відповідних правил і 

норм ринкової поведінки, забезпечення екологічної безпеки і 

раціонального природокористування); 

3) забезпечення мінімально допустимого рівня добробуту і 

соціального захисту населення (встановлення гарантованого 

мінімуму заробітної плати і пенсій, меж робочого дня, виплати по безробіттю і 

інвалідності, допомога багатодітним і неімущим, недієздатним громадянам 

тощо); 

4) захист національного ринку (адміністративне регулювання експорту і 

імпорту, встановлення митних обмежень, тарифів і квот тощо); 

5) реалізація цільових програм економічного, соціального і науково-технічного 

розвитку (забезпечується як економічними, так і адміністративними методами); 

6) забезпечення дотримування національних стандартів і норм усіма   

учасниками національного виробництва ("екологічна чистота" і якість 

продукції', санітарні норми тощо). 

 Адміністративне регулювання стало невід'ємним атрибутом ринкового 

механізму, воно не перешкоджає, а сприяє зростанню ефективності 

виробництва і добробуту нації. Адміністрування небезпечне не саме по собі, 

воно приносить відчутну шкоду лише тоді, коли починає підмінювати 

необхідні економічні форми регулювання. Тому, хоча без адміністративного 

регулювання сучасне ринкове господарство уявити неможливо,  

адміністративні форми і методи державного впливу на економіку мають строго 

окреслені межі і функції. Основну роль все ж виконують економічні методи і 

форми регулювання. 
В економічному регулюванні особливе місце займають прогнозування, 

індикативне (рекомендаційне) планування і економічне програмування які є 
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формами структурного регулювання економіки. Через ці форми держава 

здійснює орієнтацію національного виробництва шляхом регулярної і 

комплексної дії на його структуру у відповідності із обраним варіантом 

соціально-економічного розвитку і господарської стратегії. 

  Прогнозування – це вид діяльності органів державного управління, 

спрямований на вироблення науково обґрунтованого судження про можливий 

стан національної економіки, економіки народногосподарських комплексів, 

економіки окремих галузей і регіонів у майбутньому. Процес розробки 

економічних прогнозів ґрунтується на вивченні закономірностей розвитку 

різноманітних економічних явищ і процесів, виявленні найбільш ймовірних 

шляхів їх розвитку, виборі та обґрунтуванні економічної політики з 

урахуванням визначених закономірностей. 

 Процес прогнозування складається з ряду етапів і, в залежності від 

ступеня конкретизації і характеру впливу на хід процесів, що досліджуються, 

розрізняють три форми передбачення: гіпотезу, прогноз, план. 

 Гіпотеза – це судження, яке характеризує наукове передбачення на рівні 

загальної теорії і дає якісну оцінку досліджуваних об’єктів. 

 Прогноз – це наукове передбачення, яке ґрунтується не лише на якісних, 

але й кількісних параметрах досліджуваних об’єктів. 

 План – визначає конкретну мету і передбачає конкретні події розвитку 

об’єкту, що досліджується. 

 Планування – це специфічна управлінська діяльність з визначення 

цілей та шляхів їх досягнення. 
 Для визначення цілей державного регулювання економікою та 

обґрунтування шляхів їх реалізації використовують так зване 

макроекономічне планування, особливість якого полягає в тому, що його 

об’єктом є національна економіка, а суб’єктом – держава. Макроекономічний 

план як сукупність обґрунтованих цілей державного регулювання економіки та 

способів їх досягнення, з позицій обов’язковості їх виконання суб’єктами 

господарської діяльності, може бути директивним, або індикативним. 

 Директивний план носить адресний та обов’язковий для виконання 

статус юридичного закону (характерний для командно-адміністративного типу 

економіки). За допомогою таких планів держава здійснювала тотальний прямий 

контроль над усією економічною системою 

 В ринковій економіці, де немає визначеності, а існують лише сценарії 

поведінки, діяльності, досягнення бажаних соціально-економічних цілей 

розвитку, сценарії щодо визначення певних проблем врегулювання тих чи 

інших ситуацій, план не може бути однозначним визначенням діяльності 

господарського суб’єкта. Планування тут повинно виступати як управлінський 

процес визначення можливих цілей і засобів їх досягнення, а план бути 

інформаційно-рекомендаційним (індикативним) інструментом 

регулювання економіки. Тобто індикативне планування є системою 

необов’язкових для суб’єктів ринкових відносин рекомендацій, спрямованих на 

вирішення цілей соціально-економічної політики держави, досягнення яких 

відбувається за рахунок застосування різних стимулюючих засобів та 

економічних важелів. 
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 Досвід прогнозування, ринкового планування,  прийняття і виконання 

економічних і соціальних програм (розвитку окремих сфер і галузей економіки, 

напрямів науково-технічного розвитку, проблем соціальної сфери) має багато 

країн. Ці форми почали застосовувати одразу після другої світової війни у 

Франції, Нідерландах, Норвегії, Японії, а пізніше – у Швеції, Фінляндії, 

Великій Британії та інших країнах. При програмуванні визначається ієрархія 

пріоритетів, між якими, як правило, існують суперечності (наприклад, 

суперечність між установкою на повну зайнятість і відсутністю інфляції) і 

ув'язування обраної мети з системою регуляторів. 

Економічна роль держави не обмежується регулюючим впливом. Держава 

також є самостійним господарюючим суб'єктом, утворюючи так званий 

державний сектор в економіці. Державний сектор у традиційному для нас 

розумінні — це перш за все сукупність державних підприємств (бюджетних 

підприємств, публічних корпорацій і державно-приватних фірм). 

Частка державного сектора неоднакова у різних ринкових країнах: 

традиційно мінімальна у США (близько 2%), Канаді і Японії і значна у Західній 

Європі (питома вага у виробництві товарів і послуг у Австрії і Норвегії — 26%, 

у Швеції — 14, в Італії — 12, у Німеччині — 7% тощо). 

Якщо у сфері виробництва частка держави невелика, то у сферах розподілу 

і споживання питома вага держави дуже велика — держава стала найбільшим 

суб'єктом споживання ринкової економіки. Водночас, у обміні частка держави 

практично дорівнює нулю. 

 

4. Зміст, цілі і напрями (форми) економічної політики 

 
 Економічні функції держави реалізуються через її економічну політику. 

 Економічна політика – це концентрована, науково обґрунтована 

діяльність держави щодо цілеспрямованого керування функціональним 

розвитком економіки в сферах національного виробництва, розподілу, обміну і 

споживання благ з метою забезпечення загального добробуту в країні. 

 Науковою основою економічної політики держави виступає економічна 

теорія (насамперед, макроекономічна теорія), яка комплексно вивчає систему 

та механізм функціонування найзагальніших економічних законів в 

органічному зв’язку із соціально-політичними процесами та явищами. 

 Економічну політику формують певні суспільні суб’єкти, які, в 

залежності від ролі у цьому процесі, поділяються на носіїв економічної 

політики і носіїв впливу на економічну політику. До носіїв економічної 

політики належать ті суб’єкти, повноваження яких закріплено законодавством. 

Узгоджувальним суб’єктом цієї групи є держава в особі найвищих органів 

влади – уряду та парламенту. До групи носіїв впливу на економічну політику 

належать партії та політичні рухи, профспілки, спілки підприємців, громадські 

організації, засоби масової інформації тощо. Хоча вони не беруть 

безпосередньої участі в її розробленні, але можуть суттєво впливати на цей 

процес. Домагаючись задоволення своїх інтересів, вони “тиснуть” на органи 

законодавчої та виконавчої влади країни. 
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 В організаційному аспекті економічна політика виступає в органічній 

єдності юридичних законів і економічних програм, які доповнюють один 

одного своїми методами керування та регулювання певних елементів економіки 

як єдиного соціально-економічного комплексу. На цій основі і формується 

економічна політика як єдине ціле, що забезпечується добором цілей та 

інструментів їх досягнення. Характер і зміст цілей залежить від об’єктивних 

факторів і для кожного конкретного періоду вони визначаються тими 

проблемами, які виникли і які обов’язково необхідно розв’язати. Так, як  

проблеми бувають різними за своєю складністю і термінами їх розв’язання, то 

цілі поділяються на глобальні, основні та поточні. 

 Глобальні цілі (забезпечення добробуту, економічної свободи, 

соціальної справедливості) віддзеркалюють найважливіші завдання 

суспільства, характеризують його економічний і політичний устрій і спрямовані 

на правове забезпечення життєдіяльності людей. Розв’язання глобальних цілей 

розраховане на довготривалий термін.  

 До основних цілей відносяться ті, на базі яких розв’язують цілий 

комплекс проблем. Основні цілі можна конкретно сформулювати і розрахувати 

на коротку перспективу (5-10 років). Наприклад, темпи щорічного 

економічного зростання протягом певного періоду часу, макроекономічну 

збалансованість, соціальну орієнтованість економіки тощо. І саме на базі 

основних цілей здійснюється поступове розв’язання глобальних цілей. 

 Поточні цілі передбачають удосконалення певного економічного 

процесу і вимагають оперативного реагування (наприклад, підвищення рівня 

прожиткового мінімуму, пенсій, зарплати тощо) на вирішення нагальних 

повсякденних суспільних і особистих потреб. 

 Проте, слід вважати, що цілі можуть не тільки доповнювати одна одну, а 

й протидіяти і навіть суперечити одна одній (скажімо, забезпечення повної 

зайнятості зменшує рівень безробіття, але ліквідація безробіття може призвести 

до зниження зарплати, продуктивності праці, підвищення інфляції тощо). Тому 

цілі не варто абсолютизувати, а потрібно зупинятися на певній межі, за якою 

ціль починає породжувати негативні наслідки. 

 В економічній науці ще розрізняють загальні та специфічні цілі 

економічної політики. Загальні цілі є спільними для усіх країн ринкової і 

перехідної економіки, а специфічні цілі відбивають певну специфіку кожної 

окремої країни. 

 Можна виділити такі найважливіші загальні цілі економічної політики 

> стабільне економічне зростання; 

> повна зайнятість; 

> висока економічна ефективність національного виробництва; 

> економічна свобода у ринкових межах; 

> справедливий розподіл доходів (соціальна справедливість); 

> соціальний захист населення; 

> макроекономічна рівновага і стабільність; 

> існування стабільної грошово-кредитної системи і відсутність інфляції; 

> екологічний захист; 

> збільшення вільного часу громадян як основи гармонійного розвитку особи; 
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> оптимальний торговий і платіжний баланс країни, стабільний курс 

національної валюти. 

Усі ці цілі загальновідомі і загальновизнані і у тій чи іншій комбінації 

визначають напрями економічної політики різних держав. Однак їх реалізація 

має багато варіантів, що викликано двома причинами: 

1) не усі цілі визначено кількісно (зокрема, економічна свобода, 

соціальний захист, справедливий розподіл доходів тощо), тому допускають 

різні варіанти і різні трактування економічної політики; 

2) цілі, що мають кількісний вираз (наприклад, економічне зростання, 

макроекономічна рівновага, макроекономічна ефективність, повна зайнятість та 

інші), часто складають взаємосуперечливе поєднання (скажімо, збільшення 

вільного часу суперечить цілі повної зайнятості, а повна зайнятість – 

відсутності інфляції тощо). 

 Будь-яка розумна економічна політика зобов’язана грунтуватись на 

чіткому визначенні оптимальних пріоритетів у постановці цілей і оцінці 

наслідків їх реалізації. 

Виконання цього нереальне без перевірки відповідності обраних цільових 

пріоритетів положеннями економічної теорії. 

Зокрема, це можна показати на прикладі економічної державної політики в 

СРСР у "застійний" і "післяперебудовний" (для України) час. У першому із 

названих періодів (70-80-ті роки) державні пріоритети ґрунтувались на таких 

цілях: 

а) форсування темпів економічного розвитку за відносно стабільних цін 

(наслідок — низька ефективність виробництва, повільне зростання добробуту, 

загострення товарних дефіцитів, вичерпання дешевих природних ресурсів і 

загальне погіршення економічних умов); 

б) підтримування "поголовної зайнятості" (в результаті — падіння 

продуктивності праці, зрівняльність у доходах тощо); 

в) недопущення економічної свободи (підсумок — мінімальна 

ефективність виробництва, загальний товарний дефіцит, розквіт нелегального 

виробництва і ринку тощо). 

У перші роки незалежності України (після 1991 року) пріоритетними 

висувались інші цілі – економічна свобода, насичення ринку товарами тощо. 

Ситуація погіршувалась тим, що ці цілі були просто продекларовані. Наслідком 

став різкий спад виробництва, приховане і реальне безробіття, невиправдана 

диференціація доходів, соціальна незахищеність, гіперінфляція, надзвичайний 

бюджетний дефіцит. 

Економічна політика займається знаходженням варіантів вирішення 

економічних проблем і приведенням у дію відповідних економічних механізмів. 

Водночас, політики, використовуючи положення макроекономічної теорії, 

повинні рахуватись також із соціальним, правовим, культурним і політичним 

аспектами вирішення певної економічної проблеми, якщо хочуть, щоб політика, 

яку вони проводять, була успішною. При цьому повинні враховуватись і 

специфічні особливості національної економіки. 

Зокрема, окрім загальних цілей, економічна політика в Україні повинна 

виходити із досягнення специфічних цілей: 
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> стабілізація економіки і подолання економічного спаду, інтенсифікація 

виробництва і підвищення його ефективності; 

> подолання інфляції і зміцнення національної грошової одиниці; 

> структурна перебудова економіки на ринкових принципах; 

> формування ринкових економічних відносин, роздержавлення і приватизація 

власності; 

> створення ринкового економічного середовища і системи ринків (ринку 

праці, ринку капіталів і цінних паперів, зміцнення і розширення товарного 

ринку); 

> створення ринкової інфраструктури (відповідних інститутів кредитно-

банківської системи, системи бірж, приватної торгівлі тощо); 

> формування ринкової податкової системи і бездефіцитного державного 

бюджету; 

> виховання ринкової психології населення на формування системи соціального 

захисту; 

> подолання наслідків екстенсивного економічного розвитку і формування 

системи екологічної безпеки тощо. 

Таким чином, цілі економічної політики в Україні спрямовані на зміну 

економічної системи — перехід від командно-адміністративної до ринкової 

економіки. У зв'язку із цим, економіка України є перехідною, що й визначає 

специфіку економічної політики. 

 Для досягнення поставлених цілей необхідно розробляти і 

використовувати певні інструменти. За характером і масштабами впливу на 

ціль, вони поділяються на сукупні і окремі, прямої і опосередкованої дії 

(адміністративні та економічні). 

 Сукупні інструменти – це система показників (бюджетна, податкова, 

грошово-кредитна політика), які застосовуються для досягнення основних 

цілей. Окремі інструменти – це один із показників системи (певний вид 

податку, процентна ставка тощо). 

 До інструментів прямої дії відносяться ті, що мають приписний 

характер, тобто є обов’язковими для виконання (адміністративні), а до 

інструментів непрямої дії – ті, що дають можливість вибирати варіанти для 

досягнення цілі (економічні важелі). Оптимальне поєднання правових 

(адміністративних) норм і економічних важелів є складним завданням, яке і 

перебуває в центрі уваги теорії економічної політики. 

 Економічна політика держави повинна базуватися на певних загальних 

принципах, тобто основних положеннях, які потрібно брати до уваги під час її 

розроблення та реалізації. Серед основних принципів слід виділити: 

1. Принцип науковості. Економічна політика повинна бути науково 

обґрунтованою, в ній повинні враховуватися вимоги об’єктивних економічних 

законів та механізми їх дії. Науковість проявляється і в об’єктивності та 

максимальному “очищенні” від суб’єктивних підходів, які базуються на 

інтересах окремих партій і окремих верств населення. 

2. Принцип комплексності (системності) у здійсненні економічних 

заходів, урахуванні механізму взаємодії базису і надбудови, економіки та 

соціальної сфери. Проведення економічної політики некомплексно 
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(застосування одних заходів та нехтування іншими) не дає бажаних результатів 

і знижує її ефективність. 

3. Принцип реалізму у встановленні співвідношення цілей та засобів їх 

реалізації. Тобто проведення економічної політики повинно відбуватись на 

реальній оцінці наявного економічного потенціалу, а не лише на добрих 

намірах чи бажаннях. 

4. Принцип конкретно-історичного підходу до розроблення економічної 

політики. Вона може відрізнятися за своїм змістом у різних країнах і, навіть, в 

окремій країні на певних етапах її розвитку. 

5. Принцип альтернативності, який передбачає врахування різних 

варіантів економічного розвитку країни, оперативного реагування на зміну 

певних економічних умов і корегування вже існуючої економічної політики. 

6. Принцип чіткого визначення довгострокової мети, основного 

напряму економічної політики, форм і методів її досягнення. Тобто 

економічна політика повинна являти органічну єдність двох складових – 

економічної стратегії та економічної тактики. 

 Економічна стратегія визначає довгострокові цілі розвитку економіки та 

пріоритетні напрями її досягнення. Дана стратегія знаходить своє втілення в 

соціально-економічній програмі розвитку країни, головним орієнтиром якої є 

загальнонаціональна мета. Ця мета має бути конструктивною і важливою саме 

для даного суспільства і соціально прийнятною та важливою для всіх груп і 

верств населення. 

 Економічна тактика – це розробка та впровадження ефективних 

господарських форм і методів реалізації економічної стратегії. В країнах з 

розвинутою ринковою економікою дана тактика базується на фінансово-

грошовому регулюванні, яке доповнюється ціновою, податковою, 

інвестиційною, структурною, науково-технічною, регіональною, 

антимонопольною та іншою політикою. 

 Ефективність економічної політики у значній мірі залежить від 

використання певних методів і засобів, за допомогою яких відбувається 

реалізація економічної політики. За характером впливу на діяльність 

економічних суб’єктів розрізняють методи прямого і непрямого 

(опосередкованого) регулювання. Пряме регулювання ототожнюється з 

адміністративним, а непряме – з економічними методами.  

 Специфікою прямого методу є те, що він являє собою комплекс 

обов’язкових для виконання вимог і розпоряджень державних органів 

суб’єктам економічної діяльності. Він є безальтернативним і не залишає 

суб’єктам права вибору. Ефективність даного методу проявляється в тому, що 

починає діяти негайно й охоплює всіх суб’єктів, які діють у відповідному 

економічному просторі. Основними засобами впливу даного методу є ліміти, 

ліцензії, квоти, тарифи, штрафи, норми і стандарти, митні податки і збори, 

субсидії, державні інвестиції. 

 Непрямий метод полягає у впливі на економічні інтереси суб’єктів 

господарювання, створенні таких економічних умов, які змушують їх діяти у 

вигідному для держави напрямку. Перевага даного методу над прямим методом 

заключається в тому, що він не руйнує ринкової ситуації і не обмежує її, а лише 
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видозмінює і надає економічним суб’єктам можливість самостійного вибору і 

прийнятті певних рішень у своїй діяльності. Найважливішими засобами 

непрямого методу є бюджетні, податкові, грошово-кредитні, інвестиційні, 

інноваційні, індикативне планування, цінова політика. 

Економічна політика має складну і розгалужену структуру. Перш за все, 

вона може бути загальнодержавною (охоплює усю національну економіку) і 

регіональною (проводиться на окремих територіях країни). Загальнодержавна 

економічна політика спрямована на реалізацію кількох глобальних цілей, а 

регіональна політика включає широкий комплекс цілей розвитку окремих 

регіонів. Цілі загальнодержавної політики динамічні і радикальні, а цілі 

регіональної політики – більш консервативні і сталі. Водночас, 

загальнодержавна і регіональна економічна політика проводяться у єдиному 

комплексі, вони тісно взаємопов'язані, вирішуючи проблеми, у яких зацікавлене 

усе суспільство, забезпечуючи по можливості збалансований розвиток усіх 

економічних і соціальних сфер як у загальнонаціональному, так і в 

територіальному аспектах. 

 Регіональна економічна політика – система заходів, що спрямована на 

реалізацію національних інтересів на рівні окремих регіонів, а також – на 

реалізацію інтересів населення самих регіонів. 

Економічна політика проводиться також на рівні окремих галузей 

економіки чи її сфер. Тому виділяють промислову і аграрну, науково-технічну і 

соціальну, структурну і інвестиційну, кон'юнктурну і бюджетну економічну 

політику. 

 Суб’єктом економічної політики завжди виступає держава в особі її 

окремих органів, які здійснюють економічну політику у різних формах 

(напрямах). 

 Основними напрямами економічної політики виступають: 

 податково-бюджетна, або фіскальна економічна політика 

(здійснюється переважно урядом); 

 грошово-кредитна, або монетарна, економічна політика (здійснюється 

насамперед центральним банком країни, в Україні - Національним 

банком); 

 соціальна політика (здійснюється урядом та іншими органами 

виконавчої влади); 

 зовнішньо-економічна політика (здійснюється урядом, центральним 

банком, митним комітетом та іншими органами виконавчої влади); 

  структурна політика (здійснюється урядом, галузевими 

міністерствами); 

 регіональна економічна політика (здійснюється урядом та іншими 

органами виконавчої влади, в тому числі місцевими). 

 Всі ці напрями економічної політики реалізуються через відповідні 

методи регулювання економіки.  
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