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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

УКРАЇНИ 

 

1.1. Необхідність і сутність державного регулювання економіки 

 

Історичний досвід світової економіки підтверджує, що держава в усі 

часи тією чи іншою мірою була вимушена втручатися в економічні процеси. 

Але  ступінь цього втручання на окремих етапах розвитку товарного 

виробництва був неоднаковим. Тобто, у всіх економічних системах держава 

регулює економіку. 

Історичний досвід показує, що спочатку таке втручання було зумовлене 

самим існуванням держави та необхідністю вилучення  значної  частини 

суспільного продукту для покриття загальнодержавних витрат, пов’язаних з 

утриманням апарату чиновників державної влади, армії, поліції тощо. Таке 

вилучення та перерозподіл вимагали від держави створення відповідного 

законодавства, яке охороняло б державні інтереси і визначало б обов’язки 

всіх членів суспільства стосовно держави. Втручання держави в економіку 

виключно з “утриманських” інтересів обмежувало її економічні функції, 

перетворювало в пасивного наглядача за економічним розвитком країни. І 

це є не історичною випадковістю, а навпаки, закономірністю. Вона 

відображає найсуттєвішу рису товарного виробництва, в якому не держава, 

а ринковий механізм є головним регулятором економіки. 

Ринковий механізм регулює найважливіші параметри економічного 

розвитку.  По-перше,  він  обєднує  виробників  і  споживачів  в  єдину  

економічну систему, підпорядковує виробництво вимогам задоволення 

суспільних потреб  через платоспроможний попит. По-друге, він стимулює 

розробку та впровадження у виробництво науково технічних досягнень, 

зменшення витрат,  підвищення  якості товарів, постійне розширення їх 
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асортименту, що в кінцевому підсумку забезпечує підвищення 

продуктивності суспільної праці. По-третє, він виконує велику селективну 

функцію серед товаровиробників, завдяки чому із товарного виробництва 

вибувають ті господарські суб’єкти, результати діяльності яких не 

відповідають сучасним вимогам. 

Проте регулюючий потенціал ринкового механізму реалізується 

повною мірою лише за ідеальних умов, які відповідають ринку вільної 

конкуренції. Сучасне товарне виробництво таких умов не має. Циклічний 

характер сучасного виробництва, високий рівень його монополізації та 

інтернаціоналізації, великі соціальні та екологічні вимоги до його 

результатів відчутно обмежують регулюючий потенціал ринкового 

механізму. Ці обмеження можна охарактеризувати таким чином. 

1. Ринковий механізм не має надійного внутрішнього імунітету, який 

здатний протистояти таким негативним явищам макроекономічного рівня, 

як затяжний спад виробництва, довгостроковості інфляції, надмірний рівень 

безробіття. 

Ринкова система може регулювати лише на ті суспільні потреби, які 

виявляються через платоспроможний попит. Тому ринок не має механізму, 

який здатний забезпечувати задоволення загольнодержавних, тобто  

колективних  потреб, пов’язаних з утриманям апарату державного 

управління, армії, поліції, науки, культури, освіти та ін. 

Взаємодія людей через ринковий механізм породжує деякі негативні  

побічні ефекти, зовнішні стосовно ринку. До них належать поляризація 

людей залежно від рівня доходів, нерівномірний розвиток окремих регіонів, 

порушення екологічних умов життя людей, недопустимі відхилення від 

стандартів якості споживчих товарів тощо. Ринковий механізм у багатьох 

випадках не має власних засобів, здатних усувати чи мінімізувати ці ефекти. 

Перелічені вище обмеження ринкового механізму можуть бути 

компенсовані лише за допомогою спеціального державного механізму. 
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Вперше, найбільш глибоко обґрунтував необхідність державного впливу на 

економіку англійський економіст Джон М. Кейнс. У 1936 р. він  опублікував  

працю «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», де чітко окреслив 

коло специфічних макроекономічних проблем, запропонував засадні 

принципи методології та методики їхнього аналізу, сформулював завдання 

економічної політики держави. 

Державне управління економікою — це організуючий і регулюючий 

вплив держави на економічну діяльність суб'єктів ринку з метою її 

впорядкування та підвищення результативності. 

Однією з функцій управління є регулювання економіки. Управління 

будьяким процесом починається з того, що цей процес виокремлюють як  

певний  об'єкт. Найбільш агрегованим об'єктом ДРЕ є економічна система 

держави, тобто об'єкти державного регулювання економіки. У зв'язку з цим 

методологічною основою ДРЕ є економічна теорія і передовсім 

макроекономіка. 

Об'єктами ДРЕ є також: економічні підсистеми (економіка регіонів, 

народногосподарських комплексів, галузей; сектори економіки;  стадії 

відтворення); соціально-економічні процеси (економічні цикли, демографія, 

зайнятість, інфляція, науково-технічний прогрес, екологія, кон'юнктура і т. 

д.); відносини (кредитні, фінансові, зовнішньоекономічні тощо); ринки 

(товарів, послуг, інвестицій, цінних паперів, валюти, фондів, капіталів і т. 

д.). 

Складність втілення названих об'єктів державного регулювання в чіткі 

організаційні форми зумовлює, як правило, опосередкований вплив держави 

на функціонування та розвиток підсистем, процесів, відносин, ринків і т. п. 

Безпосереднім об'єктом державного регулювання є діяльність підприємств 

(установ, закладів, організацій), державних органів, домашніх господарств. 

Первинним суб'єктом державного регулювання є людина (громадянин). 

У демократичному суспільстві громадянин (споживач) висловлює й захищає 

свої інтереси як виборець за допомогою механізму голосування. Але 
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виборці безпосередньо обирають не напрямки соціально-економічної 

політики або методи та засоби ДРЕ, а лише склад органів державної влади. 

Отже, суб'єктом державного регулювання економіки стає держава в особі 

державних органів (президента, парламенту, уряду, місцевих адміністрацій). 

На сучасному етапі розвитку товарного виробництва держава 

об’єктивно змушена виконувати роль суб’єкта регулювання економіки. В 

цій якості вона мусить виконувати багато економічних функцій. До 

головних її функцій можна віднести такі: 

- визначення головний цілей та пріоритетів макроекономічного 

розвитку країни виходячи із сучасного стану економіки та перспективних 

умов її розвитку. Це означає, що держава розробляє стратегію соціально-

економічного розвитку країни, визначає ресурси, необхідні для її реалізації, 

пріоритетні  напрями, очікувані економічні, соціальні та міжнародні 

наслідки макроекономічного розвитку країни. Визначені державними 

органами голвоні цілі та пріоритети макроекономічного розвитку країни 

становлять основу індикативного планів і економічних програм; 

- розробка та затвердження правових основ функціонування 

ринкової економіки, які раціоналізують ринкове середовище та надають 

йому цивілізований характер. Економічне законодавство визначає 

передусім  права  приватної власності, узаконює існування різних видів 

господарської діяльності, розробляє закони, які регламентують діяльність 

окремих підприємств і організацій в умовах ринку. Держава приймає 

закони, які регулюють товарно-грошові відносини між суб’єктами й 

державою, тобто встановлює “правила гри” на ринку. Спираючись на 

економічне  законодавство,  вона  виконує  роль  арбітра  в  сфері  

господарських відносин виявляє випадки незаконної діяльності та 

застосовує відповідні заходи щодо порушників; 

- цілеспрямований вплив на економічну діяльність господарських 

суб’єктів за допомогою системи економічних регуляторів. Для цього 

використовуються такі важелі, як державний бюджет, податки, гроші, 
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кредит, ціни, заробітна плата тощо; 

- захист конкуренції як головного “мотора” ринкового механізму. З 

цією метою держава розробляє антимонопольне законодавство та здійснює 

постійний контроль за його дотриманням у господарській практиці; 

- регулювання зовнішньоекономічних відносин. З цією метою 

держава розробляє закон про митницю, встановлює експортне та імпортне 

мито, визначає режим експорту та імпорту товарів і капіталів; 

- здійснення контролю за додержанням у країні відповідних 

соціальних параметрів. Ця функція об’єктивно зумовлена внутрішньою 

природою ринку, який жорстко пов’язує доходи окремих господарських 

суб’єктів та громадян з результатами їхньої трудової діяльності, що 

неминуче породжує надмірну розбіжність в особистих доходах або, взагалі, 

відсутність їх у непрацездатних членів супсільства. З метою виконання 

даної функції держава встановлює мінімальний рівень заробітної плати, 

розробляє закони, які гарантують право на працю та соціальне 

забезпечення. Вона застосовує також різноманітні пільги при 

оподаткуванні особистих доходів, їх індексацію з урахуванням рівня 

інфляції, розробляє фінансові програми допомоги малозабезпеченим 

членам суспільства, виплачує пенсії, регулює ціни на товари першої 

необхідності тощо. 

- фінансування загальносуспільних благ та послуг, які є 

неподільними, - благоустрій населених пунктів, будівництво доріг, закладів 

культури, утримання армії, розвиток науки, освіти та ін. 

Державне регулювання економіки (ДРЕ) в умовах ринкового 

господарства являє собою систему типових заходів законодавчого, 

виконавчого та контролюючого характеру, здійснюваних правомочними 

державними установами та суспільними організаціями з метою стабілізації 

та пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, що 

змінилися. 
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Державне регулювання економіки - це діяльність держави щодо 

створення правових, економічних і соціальних передумов, необхідних для 

функціонування економічного механізму згідно з цілями й пріоритетами 

державної економічної політики. Раціональне державне регулювання 

економіки не протистоїть механізму її ринкового регулювання й не 

підміняє його, а свідомо використовує його регулюючий потенціал, надає 

ринковим регуляторам цілеспрямований характер. В кінцевону підсумку це 

сприяє досягненню поставлених державою цілей і пріоритетів з меншими 

економічними та соціальними витратами. 

Ринковий механізм, його інструменти становлять основу державного 

регулювання економіки. Але воно не обмежується використанням цих 

інструментів. Поряд з ними держава спирається й на неринкові інструменти, 

які доповнюють   ринковий   механізм,   надають   усьому   економічному  

механізмові системніший та цивілізованіший характер. Так, індикативні 

плани, соціально- економічні прогнози, цільові програми, бюджетна форма 

фінансування колективних благ не є інструментами ринкового механізму. 

Але без їх використання не можна вирішити важливі питання соціально-

економічного розвитку країни. 

Державне регулювання економіки - це суб’єктивна форма її 

регулювання. Тому його ефективність обумовлена тим, якою мірою держава 

в  процесі  виконання своїх регулюючих функцій враховує об’єктивні 

економічні закони, і передусім закони ринку, згідно з якими функціонує 

ринковий механізм. У цьому розумінні закони ринкового механізму 

створюють об’єктивну межу для втручання держави в економіку. Іншими 

словами, ринковий механізм - це сфера державного невтручання. Більше 

того, держава повинна сприяти розвитку ринкового механізму, усувати 

штучні перешкоди, які можуть створювати для нього монопольні 

підприємства. Вона може втручатися в ринковий механізм тільки в одному 

випадку, коли цей механізм ще не досягнув необхідного потенціалу і тому 
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не здатний виконувати свою позитивну роль в економіці. Знайти межу 

такого втручання - актуальна проблема державних органів. 

В умовах розвинутого ринку державне регулювання економіки - це 

втручання держави не в ринковий механізм, а в передумови та побічні 

наслідки його функціонування. У першому випадку держава з метою 

одержання необхідних зрушень в економіці повинна не підміняти закони 

ринку штучними законами, а впливати на те економічне середовище, в 

якому діють ринкові закони. Впливаючи на це середовище, вона спрямовує 

розвиток економіки відповідно до визначених цілей та пріоритетів. Так, 

застосовуючи політику “дорогих”  або  “дешевих” грошей, держава не 

втручається в закон ціноутворення, а впливає лише на співвідношення між 

попитом і пропозицією на гроші і через це співвідношення використовує 

ціну для стримування чи стимулювання виробництва. 

В другому випадку держава, враховуючи обмежені можливості 

ринкового механізму його здатність породжувати негативні побічні 

наслідки, може нейтралізувати іх за допомогою неринкового механізму. Так, 

державні програми допомоги малозабезпеченим, непрацездатним і 

тимчасово безробітним членам суспільства забезпечують їхній соціальний 

захист без втручання в ринковий механізм. 

Важливою передумовою, яка визначає ефективність державного 

регулювання економіки, є врахування а регулюючих діях держави 

індивідуальних умов конкретної країни. Ці умови характеризуються такими 

показниками, як  частка державного сектора в економіці, структура 

економіки, досягнутий  технічний рівень виробництва, місце національної 

економіки в світовому поділі праці, демографічні, національні та політичні 

умови тощо. Врахування цих умов вимагає від кожної держави пошуку 

особливих підходів до межі та змісту свого втручання в економіку. Форми, 

засоби і методи державного регулювання економіки. Державне 

регулювання економіки реалізується в різних формах. Залежно  від 
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строкової розмовності розрізняють довгострокове й короткострокове 

регулювання. 

Довгострокове регулювання обумовлене необхідністю досягнення 

стратегічних цілей. В його системі головне місце займає цілеспрямований 

вплив   на обсяг і структуру інвестицій, рівень заощаджень в економіці. 

Головне завдання довгострокового регулювання полягає в проведенні 

структурних зрушень в економіці, розвитку наукоємних виробництв, 

піднятті відсталих в економічному відношенні районів. 

Короткострокове регулювання - це насамперед антициклічне 

регулювання, основою якого є вплив на сукупний попит (величину 

споживчих та інвестиційних витрат). У межах цієї форми застосовується 

антиінфляційне регулювання, яке реалізується переважно через політику 

доходів  (контроль  над заробітною платою та цінами, обмеження темпів 

зростання грошової маси). 

За характером впливу на господарські суб’єкти державне регулювання 

економіки поділяється на дві форми: пряме та непряме (опосередковане). 

Пряме регулювання - це вплив держави на економічні процеси за 

допомогою безпосереднього використання відповідних регуляторів. Воно 

реалізується через бюджетне інвестування державою відповідних програм 

фінансування розвитку державних підприємств, інфраструктури, науки, 

культури, освіти, соціального захисту населення тощо, а також через 

регламентацію цін, заробітної плати та інших інструментів ринкового 

механізму. Прямий вплив може здійснюватися  через використання 

адміністративних важелів, які регламентують конкретні завдання та 

обмеження господарської діяльності. 

Непряме регулювання економіки це вплив держави на господарську 

діяльність через внесення відповідних змін в умови функціонування 

ринкового механізму. Воно досягається за допомогою правових та 

економічних інструментів. Застосовуючи ці інструменти, держава 
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безпосередньо нічого не змінює в ринковому механізмі, а створює лише 

передумови для цих змін. 

Державне регулювання базується на певній системі засобів впливу на  

ринок. В сукупності їх можна розділити на дві великі групи: засоби 

прямого державного впливу (державні замовлення, контракти, ліміти, 

фінансування цільових комплексних програм і деяких галузей з державного 

бюджету і т.ін ) та засоби опосередкованого впливу (податки, субсидії, ціни 

і т ін ). 

Серед основних засобів державного регулювання слід виділити 

законодавчі акти; прогнози розвитку національної економіки; цільові 

комплексні програми; ліміти; державні замовлення і державні контракти; 

державні інвестиції; державні і місцеві бюджети; бюджетні дотації, 

субсидії, субвенції; податки і  податкові  пільги, державні кредити; 

державні резерви; операції з державними цінними паперами на відкритому 

ринку; соціально-економічні нормативи; різні галузеві і загальнодержавні  

норми  і стандарти; норми  амортизації,  в тому числі прискореної; система 

фіксованих, граничних і вільних цін; індексування цін; індексування 

грошових доходів населення і заощаджень; встановлення прожиткового 

мінімуму і мінімуму заробітної плати; встановляння єдиної  тарифної 

системи; встановлення заробітної плати в державних установах, 

встановлення системи пенсій, допомоги, ліцензій, митні збори, податки; 

квоти; встановлення граничних рівнів рентабельності. 

Державне регулювання економіки спирається на систему державних 

інструментів (регуляторів). Залежно від їхньої природи всі державні 

інструменти можна поділити на три види: правові, адміністративні та 

економічні. 

До правових інструментів належать законодавчі та підзаконні 

документи, які регламентують основні напрями й правила економічної 

діяльності господарських суб’єктів та окремих громадян. Вони визначають 

як загальні умови цієї діяльності, так і допустимі винятки з цих умов, 
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установлюють права та обов’язки юридичних і фізичних осіб, а також 

можливі санкції за їх порушення. Серед правових інструментів найбільший 

вплив на економіку справляють закони про власність, підприємництво, 

підприємство, інвестиційну та зовнішньоекономічну діяльність, банківську і 

страхову справу, податки й ціни про соціальний захист населення та ін. 

Правові регулятори визначають загальну межу державного втручання в 

економіку. 

Адміністративні інструменти – це укази, постанови та розпорядження 

виконавчих органів, які дозволяють, забороняють, обмежують  чи  

нормують  окремі види господарської діяльності. Наприклад, встановлення 

квот, ембарго, видання ліцензій, затвердження стандартів якості продукції, 

екологічних норм тощо. 

Найважливішу роль у державному регулюванні економіки відіграють 

економічні інструменти. До головних із них належать: макроекономічне 

планування, державний бюджет, податки, гроші, кредит, ціни, заробітна 

плата. Регулюючий вплив держави на економіку забезпечується передусім 

через макроекономічне планування, основною формою якого в умовах 

ринку є індикативне планування. Воно принципово відрізняється від 

директивного планування засобів досягнення цілей, поставлених у плані. 

Його показники не є обов’язковими для окремих господарських суб’єктів, а 

мають рекомендаційно- орієнтуючий характер. 

Державне регулювання економіки здійснюється з допомогою 

арсеналу методів, тобто способів впливу держави в особі законодавчих  і  

виконавчих  органів на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку і 

некомерційний сектор економіки з метою створення або забезпечення умов 

їх діяльності у відповідності    з національною економічною політикою. 

За формами впливу на суб'єкти ринку методи державного регулювання 

можна розділити на методи прямого впливу (засновані на системі обмежень, 

штрафів, дозволів, ліцензій, квот, державних контрактів) і  методи  

опосердкованого впливу,  суть  яких  зводиться  до встановлення  певних 
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умов  для суб'єктів ринку, які мотивують їх поведінку. До цих методів слід 

віднести податкове регулювання застосування політики прискореної 

амортизації, методи стимулювання конкуренції тощо. 

В залежності від обраних засобів впливу на ринок розрізняють правові. 

адміністративні і економічні методи державного регулювання. 

Правове регулювання — це діяльність держави щодо встановлення 

обов'язкових для виконання юридичних норм (правил) поведінки суб'єктів 

права. Необхідний у цьому разі примус забезпечується розвитком 

громадської свідомості та силою державної влади. Водночас юридичні 

норми мають бути зрозумілими людям, належно обґрунтованими, системно 

організованими і придатними для практичної реалізації. 

Правове регулювання економіки має свій предмет, оскільки пов'язане з 

юридичним визначенням засобів, інструментів і процедур реалізації 

державної влади. Предметом правового регулювання економіки є: відносини 

між державою (державними органами) і суспільством, громадянами, 

суб'єктами господарської діяльності; відносини «всередині» держави, між її 

органами з приводу розподілу повноважень, визначення їхнього правового 

статусу; відносини між суб'єктами господарської діяльності (виробник — 

посередник, замовник — підрядчик, боржник — кредитор, власник — 

орендар і т. ін.); економічні відносини між людьми, залученими в державно-

уп-павлінські процеси як з приводу професійного виконання обов'язків 

державних службовців, так і з причин звернення в державні органи для 

вирішення будь-яких власних проблем. 

Стрижнем правового регулювання є розробка та юридичне закріплення  

норм (правил) поведінки суб'єктів економічних відносин. Традиційно в 

кожній нормі виокремлюють три основні елементи: гіпотезу, диспозицію й 

санкцію. Гіпотеза — це такий елемент норми, в якому зазначаються умови, 

обставини, ситуації у сфері економічних відносин, з настанням яких норма 

набирає чинності. Диспозиція — частина норми, яка визначає права  або  

обов'язки  учасників відносин. Санкція — це та частина норми, яка 
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передбачає заходи адміністративно- правового примусу в разі невиконання 

обов'язків учасниками економічних відносин. 

Якість правового регулювання залежить від того, як законодавчі органи 

формують юридичні норми. Основними вимогами до різних форм правового 

регулювання є: своєчасність, стабільність, повнота, внутрішня узгодженість. 

Основними формами правового регулювання економіки в Україні є: 

Конституція та закони України; укази й розпорядження Президента 

України; постанови та інші акти Верховної Ради, постанови й 

розпорядження Кабінету Міністрів, нормативно-правові акти центральних 

органів (міністерств, відомств); нормативні акти місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 

У світовій практиці застосовується два типи методів державного 

регулюванню економіки: адміністративні та економічні. Сутність 

адміністративних методів полягає в прямому управлінні економікою, 

заснованому на застосуванні обов’язкових для суб’єктів ринку державних 

замовлень, державних санкцій, ліцензій, дозволів, квот, встановленні норм і 

стандартів, які регламентують вимоги до якості робіт і послуг, продукції до 

організації виробничих процесів, операцій на внутрішньому і зовнішньому 

ринку тощо. Вони проявляється багатогранно в залежності від обраного 

засобу управління суб’єктами ринкової діяльності. Так, наприклад, 

ліцензування як адміністративний метод державного регулювання 

здійснюється з метою недопущення на споживчий ринок неякісної 

продукції, впорядкування підприємництва у видах діяльності, які не можуть 

регулюватись ринком. 

Ліцензії як спеціальні дозволи, які видаються суб’єктам 

підприємницької діяльності на здійснення окремих її видів, в Україні 

запроваджені на пошук та експлуатацію родовищ корисних копалин, ремонт  

мисливської  зброї, виготовлення і реалізацію медикаментів, хімічних 

речовин, пива, горілчаних, лікерних, коньячних виробів, виробництво і 

реалізацію тютюнових виробів, здійснення ветеринарної, медичної, 
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юридичної практики, утримання гральних закладів і ще деякі види 

діяльності. Дозволи (ліцензії) видаються також спеціалізованим 

підприємствам на здійснення посередницької діяльності при приватизації 

майна державних підприємств, на здійснення діяльності по оформленню та 

реєстрації документів про право власності на квартири (будинки). Вони 

необхідні на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, 

експорту деяких видів товарів, на право здійснення операцій з валютними 

цінностями. 

Квотування, як метод державного регулювання, вводиться з метою 

прямого встановлення державою для учасників монополістичної діяльності 

їх частки у виробництві, збуті або експорті продукції. Квота також 

відображає частку,  частину, норму, яка в чомусь допускається (наприклад, 

імпортна квота). В Україні квоти запроваджені як кількісна межа товарів 

певних категорій, дозволених для ввезення в країну. В даному випадку вони 

виконували завдання найбільш ефективно і економно використовувати 

іноземну валюту, захистити власні виробництва, зберегти рівень зайнятості 

населення. Квота встановлюється і на вивіз (експорт) деяких видів 

продукції. 

Система санкцій передбачається державою або законодавством проти 

порушення або невиконання суб’єктами ринку встановлених умов 

діяльності. Як економічні санкції, держава може встановлювати сплату 

неустойки, штрафу, пені за невиконання певних зобов’язань, вилучення 

виручки від незаконної діяльності до державного бюджету тощо. 

Економічні санкції передбачаються  і  в міжнародних угодах, пов”язаних з 

обміном товарів, наданням кредитів та іншими економічними відносинами 

між країнами. 

Адміністративні методи регулювання в розвинених країнах з ринковою 

економікою використовуються в незначних масштабах, їх сфера діяльності в 

основному  обмежується  охороною  навколишнього  середовища  та  
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створенням мінімальних побутових умов для слабо соціально захищених 

верств населення. 

Заходи примусу можна проілюструвати тим, що державні органи всіх 

розвинених країн зобов'язують промислові підприємства організовувати в 

себе виробниче навчання молоді, створювати певні побутові зручності для 

зайнятих, встановлювати очисні споруди. 

Економічні методи державного регулювання поділяються на методи 

грошово-кредитної та бюджетної політики. Самостійним комплексним 

методом ДРЕ є індикативне планування, прогнозування і державне 

економічне програмування, що охоплює численні цілі та весь набір 

інструментів ДРЕ. 

Основними   економічними   способами  грошово-кредитної   політики   

є: а) регулювання облікової ставки (дисконтна політика, здійснювана 

центральним банком); б) встановлення та зміни розмірів мінімальних 

резервів, які фінансовані інститути країни зобов’язані зберігати в 

центральному банку; в) проведення операцій державних установ на ринку 

цінних паперів, таких як емісія державних зобов’язань, торгівля ними та їх 

погашення. 

Застосовуючи ці способи, держави прагнуть змінити  співвідношення 

попиту та пропозиції на фінансовому ринку (ринку позикових капіталів,  

інвестицій) у бажаному напрямку. У міру відносного зниження ролі  ринків  

вільних капіталів у фінансуванні капіталовкладень та особливо у звязку зі 

зменшенням ролі фондової біржі та зростанням самозабезпечення великих 

компаній коштами дієвість цих способів у найбільш розвинених країнах 

дещо ослаблена. 

Пряме державне економічне регулювання здійснюється засобами 

бюджетної політики. Головним засобом мобілізації фінансових коштів для  

покриття державних інвестицій є податки. Вони також широко 

використовуються для впливу на діяльність суб’єктів господарства. 

Державне регулювання за допомогою податків залежить вирішальною 
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мірою від вибору податкової системи, рівня податкових ставок, а також 

видів та величини податкових пільг. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою основним економічним 

методом регулювання ринку виступає кредитно-грошове регулювання. Це 

зумовлено тим, що кредитно-грошова система є тим економічним 

середовищем, в якому відбуваються всі найважливіші господарські процеси 

в ринковій економіці. 

Знаряддям грошового і кредитного регулювання є центральний банк. 

Суть його діяльності в грошово-кредитному регулюванні полягає у  

здійсненні  контролю за грошовою масою і кредитом у економіці. Якщо  

економічна  активність на ринку погіршується і йде спад виробництва, 

скорочення робочих місць, центральний банк робить спробу збільшити 

грошову масу і кредит. Але, якщо втрати стають загрозливо збиткові, в 

результаті чого зростають ціни і з’являється багато вільних робочих місць, 

то він робить все можливе, щоб скоротити грошову масу і кредит. 

Враховуючи те, що механізм ринку в економіці перехідного періоду 

України ще не працює, грошово-кредитний механізм регулювання не 

відпрацьований, регулювання економіки в перехідний період здійснюється 

в більшій мірі з допомогою фінансово-бюджетних методів. 

Використання фінансово-бюджетних методів у системі державного 

регулювання ринку зводиться до маніпулювання ставками податків, 

державними витратами з метою встановлення рівноваги на ринку. Якщо в 

економічній системі спостерігається активізація попиту і розвиток інфляції, 

уряд підвищує податки на доходи підприємців і населення і одночасно 

обмежує державні витрати.  І,  навпаки, якщо в економічній системі 

з’являються ознаки депресії, ставки податків знижуються, бюджетні витрати 

починають зростати. 

Важливе місце в системі елементів економічної політики і державного 

регулювання займає цінова політика і цінове регулювання. 
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Світова практика демонструє найрізноманітніші прояви цінової 

політики держави і методи державного регулювання цін. Незважаючи на те, 

що в умовах ринкової економіки рівень цін визначається попитом і 

пропозицією товарів, уряди не відмовляються від різних форм контролю за 

цінами і впливу на них в деяких сферах діяльності. Систематично 

друкується інформація про рівні цін і їх  динаміку. Ця статистична 

інформація використовується при регулюванні рівня життя, індексації 

доходів населення. Подібна практика існує в США, Японії, Франції, Австрії, 

Швеції та інших країн. 

Так, зокрема, в США державою регулюється від 5 до 10% цін. Уряд 

США через відповідні структури (Антитерстове управління Міністерства 

юстиції, Федеральну торгову комісію, Міністерство сільського господарства 

та інші) здійснює загальний контроль за цінами, регулює ціни на 

сільськогосподарську продукцію, здійснює контроль за тарифами на 

електроенергію. 

У Франції прямим регулюванням з боку держави охоплено ціни на газ, 

сільськогосподарську продукцію, електроенергію, транспортні послуги та 

інші товари і послуги монопольних виробників, а також ті сфери, де  у  

споживачів немає вибору альтернатив придбання товарів чи надання послуг. 

Уряд Австрії через відповідні структури регулює майже 10% цін. В 

Японії через Бюро цін економічного планування регулюється 20% 

споживчих цін. В Швейцарії в законодавчому порядку регулюються ціни на 

текстильні товари, іграшки, музичні інструменти. 

Державне регулювання цін в Іспанії передбачає встановлення цін на 

деякі товари (10% споживчих цін), контроль за цінами монополістів, 

публікацію інформації про індекси споживчих цін, виходячи з “споживчого 

кошика споживача”. В Швеції державне цінове регулювання враховує 

динаміку інфляції, ступінь конкуренції і значимість тих чи інших видів 

товарів і послуг. При підвищенні інфляції ступінь державного регулювання 

зростає, при зниженні- спадає. 
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В умовах перехідного періоду цінова політика держави в Україні 

повинна бути спрямована на ліквідацію цінових деформацій, які мають 

місце в  національній   економіці,   забезпечення   реального   зближення   

національних і світових цін шляхом регульованої та контрольованої з боку 

держави поетапної лібералізації цін, поступового переходу до вільного 

регулювання. 

Вирішення цього завдання здійснюватиметься методами прямого і 

непрямого впливу. Засоби прямого державного контролю за цінами 

використовуватимуть в обмежених масштабах з метою захисту споживачів 

від диктату монополістів та недобросовісної конкуренції, а також дотування 

цін на соціально значимі товари і послуги, лібералізація яких 

здійснюватиметься поетапно. Це стосується цін на вугілля, газ, що 

використовується у побутових цілях, комунальні послуги, міський 

транспорт. 

В ролі методів непрямого впливу держави на ціноутворення  

передбачається проведення активної антимонопольної політики 

регулювання грошової та кредитної емісії, проведення політики валютної 

стабілізації, стимулювання засобами фіскальної політики пропозиції на 

ринках товарів і  послуг, стимулювання особистих нагромаджень та  

капіталізації  доходів населення. 

В структурі державного регулювання економіки вихідним 

організаційно- економічним інструментом виступає індикативний план. Цю 

роль він виконує завдяки таким своїм властивостям. По-перше, він є 

інструментом, в якому визначаються цілі, пріоритети та головні параметри 

передбачуваного розвитку економіки; по-друге, його показники виходять із 

необхідності досягнень узгодженого розвитку окремих галузей та регіонів; 

по-третє, він визначає доцільність і характер тих змін, які необхідно 

впровадити в систему державних регуляторів з метою створення передумов, 

необхідних для досягнення цілей, поставлених у плані. 
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Вжливим інструментом державного регулювання економіки та засобом 

реалізації завдань, поставлених у плані, є державний бюджет. З одного боку, 

він – індикатор економічного здоров’я країни, з іншого – ефективний засіб 

державного впливу на економіку. 

Роль регулятора економіки державний бюджет виконує по різному. По- 

перше, він акумулює та перерозподіляє значну частку створеного в країні 

національного продукту. По-друге, бюджетний вплив на економіку 

здійснюється через фіскальну політику, тобто на основі оптимального 

поєднання державних доходів і витрат. Фіскальна політика може бути 

спрямована як на зведення  дохідної та витратної частин бюджету з 

надлишком (щоб перешкодити надвиробництву), так і на створення 

дефіциту (щоб стимулювати економічне зростання). 

У тісному поєднанні з бюджетом велику регулюючу роль в економіці 

виконують податки. Але їх регулююча роль не зводиться до фіскальної 

функції. Вони використовуються державою для вирішення проблем, 

пов’язаних із стимулюванням чи обмеженням певних видів господарської 

діяльності. 

Використання грошей як інструмента державного регулювання 

економіки здійснюється передусім через грошові реформи, які спрямовані 

на зміну масштабу цін та заміну старих грошових знаків новими. Великий 

вплив на економіку, насамперед на зовнішньоекономічну діяльність, 

справляє державне регулювання курсу національної валюти. Воно 

реалізується через девальвацію національної валюти (зниження її курсу 

стосовно до іноземних валют) або її ревальвацію (підвищення цього курсу) 

за допомогою встановлення відповідного режиму формування курсу 

національної валюти (вільний, плаваючий, фіксований, спеціальний). Але 

найсильніший вплив на економіку справляє держава через регулювання 

грошової маси. Її надлишок викликає інфляцію, зниження життєвого рівня 

населення, а нестача – може призвести до економічного спаду та зростання 
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безробіття. Таке регулювання здійснюється через банківський кредит, 

політику “дорогих” чи “дешевих” грошей та інші заходи. 

В умовах ринкових відносин ціни справляють регулюючий вплив на 

економіку головним чином через механізм їх вільного формування на ринку. 

Але незалежно від рівня розвитку ринкових відносин, індивідуальних умов 

розвитку економіки кожної окремої країни держава певною мірою може 

втручатися в процеси ціноутворення з метою обмеження руйнівних 

властивостей ринкових цін або для вирішення деяких економічних і 

соціальних проблем. Ступінь такого втручання залежить від рівня інфляції, 

розвитку конкуренції та монополізації виробництва, характеру 

зовнішньоекономічної та соціальної політики тощо. 

Державне регулювання економіки за допомогою заробітної плати тією 

чи іншою мірою практикується в багатьох країнах. Його  основу  становлять  

відповідні законодавчі акти (закон про працю, закон про заробітну плату, 

соціальний захист населення тощо), які визначають рівень соціальних 

гарантій кожного члена суспільства: мінімальний прожитковий рівень, 

мінімальну  заробітну плату, умови призначення витрат по безробіттю, 

розмір пенсій та трудовий стаж, необхідний для її одержання, тривалість 

оплачуваної відпустки тощо. 

Використання державою економічних інструментів у регулюванні 

економіки може породжувати не тільки позитивні, а й негативні наслідки. 

Кожен з них може дати позитивний результат при вирішенні однієї 

проблеми й односчасно породити інш проблему або ще більш ускладнити її 

вирішення. Так, підвищення національним банком облікової ставки чи 

норми обов’язкових резервів комерційних банків є важливим засобом 

подолання інфляції. Але водночас цей засіб може негативно вплинути на 

економічне зростання, викликати збільшення рівня безробіття. 

Ця обставина змушує державу кожний раз порівнювати між собою 

позитивні ефекти з негативними та вибирати найоптимальніші варіанти 

свого втручання в економіку. 
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Важливим показником визначення ефективності кожного економічного 

інструмента є мультиплікатори, які відображають результативність їхнього 

впливу на економіку. Окремі економічні інструменти неоднаково ефективні 

в досягнені поставлених  цілей.  Одні  з  них  краще  пристосовані  для  

регулювання  інфляції, другі – для стимулювання економічного зростання, 

треті - зниження рівня безробіття і т.д. Наприклад, грошовий 

мультиплікатор більший за бюджетний, якщо метою державного 

регулювання є зниження рівня інфляції. Тому, якщо уряд стоїть перед 

необхідністю вибору інструмента з метою реалізації антиінфляційної 

політики, то головним чином він повинен використовувати грошово-

кредитний механізм, який дає більший ефект, ніж скорочення бюджетних 

витрат. 

Аналіз елементів економічної політики, методів і засобів державного 

регулювання в умовах перехідного періоду дає можливість зробити 

висновок, що  їх поєднання повинно максимально врахувати особливості 

економічних і соціальних процесів в країні, ступінь одержавлення власності, 

готовність суб’єктів ринкових відносин брати на себе ті чи інші економічні 

функції. 

 

1.4.1. Світовий досвід макроекономічного регулювання 

Аналіз світового досвіду стверджує, що засновницькою в теорії 

державного регулювання є Кейнсіанська теорія, яку часто характеризують 

як теорію попиту її основними ознаками і короткостроковість, орієнтація на 

попит і відповідно підтримка державної політики, орієнтованої на попит. 

Головним інструментом державного регулювання Кейнс вважав фіскальну 

політику, а найважливішим об’єктом - ресурси інвестицій і процентні 

ставки. Основні твердження Кейнсіанської теорії стосуються таких аспектів 

макроекономіки як нестабільність економіки, відсутність постійної 

тенденції до рівноваги, які спричинили необхідність антициклічного 

державного регулювання, зокрема, впливу на загальногосподарський попит. 



22 

 

Кейнсіанська теорія регулювання ринку широко використовувалась у 

практиці урядів Європи з 30-х до середини 70-х років. У 70-ті роки, коли в 

країнах з розвинутою ринковою економікою з'явилась тенденція до 

зниження рівня продуктивності праці та посилення інфляційних процесів, 

до теорії Кейнса  виникла недовіра. В цей період з'явились альтернативні 

макроекономічні концепції. 

Кейнсіанська теорія пізніше була модифікована нео- і посткейнсіанцями. 

Неокейнсіанська теорія розглядає сукупний попит як  головний  об'єкт 

регулювання. Мета регулювання - забезпечення стійкого рівноважного 

зростання при прийнятливих рівнях інфляції і зайнятості. За 

неокейнсіанською моделлю регулюванню підлягають такі складові 

сукупного попиту: витрати на споживання, державні і приватні інвестиції, 

урядові закупки. Механізм державної дії на величину сукупного попиту 

здійснюється через структурний перерозподіл національного доходу (доданої 

вартості). Спрямовуючи приватні заощадження через стимулюючі заходи на 

інвестування, або збільшуючи свої витрати  за  рахунок додаткового 

оподаткування, держава може компенсувати нестачу сукупного ефективного 

попиту, який, у свою чергу, через механізм саморегуляції може генерувати 

адекватні прирости товарів. 

Неокейнсіанський тип регулювання передбачає, що держава,  крім 

активізації процесів перерозподілу національного прибутку, здійснює 

антикризове  і антициклічне регулювання економіки, програмування 

господарських процесів сприяє розвитку НТР. 

Світовий досвід макрорегулювання опирається на неокейнсіанство, 

монетаризм, теорію “економіки пропозиції”, а також їх комбінації. Сучасні 

моделі регулювання, які взяті на озброєння у більшості країн, є кейнсіансько- 

монетариським синтезом, який поєднує в собі податкову, кредитно-грошову, 

фінансово-бюджетну політики, механізми державних замовлень і контрактів, 

підприємництво та інші елементи державного регулювання. Поєднання цих 

елементів в різних країнах може бути різним, в залежності від чого ми 
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можемо розглянути декілька найбільш виражених моделей державного 

регулювання ринкової економіки . 

Сучасна ринкова економіка США є не стихійною, а регульованою 

державою. Основою цього є те, що поряд з приватною тут існують інші 

альтернативні форми власності, включаючи колективну (суспільну). Тому, по 

суті, ринкова економіка в США є змішаною економікою. 

Механізм державного регулювання у США пройшов декілька етапів. На 

початку 70-х років у режимі жорсткого адміністративного регулювання  

перебували такі галузі економіки США, як залізничний транспорт, цивільна  

авіація автомобільний, вантажний транспорт, телефонний зв'язок і т.д. 

Основними причинами введення жорсткого регулювання даних галузей 

економіки були обмеження монополії і обмеження конкуренції. В ролі 

основних методів застосовувались процедури ціноутворення: пряме 

встановлення цін, тарифів, обмеження цін і тарифів, обмеження доступу в 

галузь, лімітування норм прибутку на капітал. В арсеналі елементів 

державного регулювання ринку США важливе місце зайняло державне 

програмування економіки, яке охопило розробку як загальнонаціональних, 

так і регіональних програм. 

У 80-ті роки США, як і ряд західноєвропейських країн відмовились від 

традиційної системи регулювання, яка грунтувалась на кейнсіанській моделі і 

замінили її системою, основаною на проведені політики монетаризму і  

економічної теорії "пропозиції". Держава регулює відносини сторін, 

забезпечує їх свободу, стимулює чесну ділову активність і карає тих, хто 

ігнорує право та інтереси суб'єктів ринку. Особливістю такого регулювання в 

США є дозвільний характер замість заборонного. "Економіка пропозиції", 

для якої характерна ідея центральної ролі ринку, була покладена в основу 

функціонування економіки в політиці Р.Рейгана. 

В сучасний період держава виконує багаточисельні функції за контролем 

економічної діяльності: видає закони, спрямовані проти фальсифікації 

продуктів, здійснює митний контроль, регулює діяльність комунального і 
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залізничного транспорту, контролює виконання законів про працю і 

соціальне забезпечення, встановлює мінімальні і максимальні ціни та інше.  

В практиці державного регулювання економіки США широко 

використовується система державних замовлень. Фактично через систему 

державних замовлень тут створено такі галузі, як атомну, аерокосмічну, 

електротехнічну та інші види промисловості. Дві третіх державних замовлень 

розміщується у виробництві засобів зв’язку, телекомунікацій, електроніки, 

енергетики тощо. 

Основним інструментом державномонополістичного господарювання та 

регулювання замовлень державою є федеральна контрактна система. Через 

цю систему урядові органи щорічно видають різним секторам економіки 20 

млн. замовлень. 

У регулюванні ринку США важливу роль відіграє кредитно-грошове 

регулювання. Цю функцію виконує центральний банк США (ФРС), який 

підпорядкований і підзвітний конгресу США, здійснює певну грошово-

кредитну політику, здійснює контроль за грошовою масою і кредитом в 

економіці. Основними методами регулювання ринку банком є регулювання 

розмірів банківських резервів і маніпулювання обліковими ставками. 

Центральний банк є емісійним центром США і виконує функцію управління 

державним боргом . 

Важливе місце в регулюванні ринку США відводиться фіскальній 

політиці. Суть її полягає у встановленні державного оподаткування і 

державних витрат з таким розрахунком, щоб вони допомагали зменшувати 

коливання економічного циклу, сприяли високому рівню зайнятості, 

обмежували інфляцію або пом'якшували дефляцію (застій). 

Чільне місце в системі регулювання економіки США займає 

регулювання платіжного балансу і сфери валютних відносин. Якщо виникає 

дефіцит платіжного балансу, то це викликає валютну нестійкість. В таких 

випадках стимулювання економічного зростання традиційними засобами 
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кредитно-грошової і фіскальної політики неефективне. Тому держава 

різними методами регулює зовнішню торгівлю. 

Таким чином, пряме і непряме (опосередковане) втручання держави в 

економічне життя США грунтується на системі теоретично обгрунтованих і 

перевірених господарською практикою методів і важелів, які є 

універсальними. 

В Японії склалась розвинута система державного програмування. 

Починаючи з післявоєнних років тут здійснюється серія довгострокових 

планів економічного розвитку. Для виконання функції регулювання 

розробкою і реалізацією макроекономічних проектів тут створена система 

органів програмування і регулювання, підпорядкованих Економічній 

Консультативній  Раді. 

Японія має великий досвід державного управління науково-технічним 

прогресом. Відома програма “Технополіс” втілює системний підхід до 

управління науково-технічною діяльністю і передбачає створення 19 міст 

науки, довгострокове планування випуску і збуту продукції, досягнення 

єдиної думки “знизу  вверх”  –  в  реалізації  науково-технічної  політики,  

співробітництво  між урядом і промисловістю на регіональному рівні. 

Ефективність державного регулювання економіки в Японії 

забезпечується наявністю “напівурядових організацій”, які уособлюють 

злиття бізнесу і державного апарату. 

В економіці скандинавських країн домінує Швеція, для якої характерна 

змішана економіка, поєднання ринкових відносин на конкурентних началах з 

активним втручанням держави в економіку. За обсягом державного 

втручання в економічне життя Швеція займає перше місце в світі. 

Центральний уряд робить вплив на економіку в основному через систему 

економічних важелів, головним з яких - державний бюджет. 

Це підкреслює особливість Шведської моделі ринкової економіки, як 

соціал-демократичний варіант розвитку. В структурі власності  Швеції  

поєднується приватна, державна і кооперативна. Роль державного сектора 
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полягає в акумуляції і перерозподілі значних грошових сум на соціальні та 

економічні цілі. Економічна політика держави спрямована на такі цілі: 

підтримка високої і стабільної зайнятості, забезпечення швидкого 

економічного зростання, вирівнювання доходів, підтримка регіональної 

економічної рівноваги, досягнення сприятливої стабільності цін, охорона 

навколишнього середовища, забезпечення роботою, співучасть у виробництві 

і зростання допомоги країнам, що розвиваються. Складовими елементами 

економічної політики є  податкова,  грошова та регіональна політика. 

У державному регулюванні економіки Швеції спостерігається 

поєднання кейнсіанської ідеї регулювання "ефективного попиту” і 

підтримання рівня зайнятості з використанням різних методів стримування 

інфляції. 

Найважливішим інструментом державного регулювання економіки у 

Фінляндії є оподаткування. Податкові органи країни наділені правами 

дізнання і слідства. Система оподаткування Фінляндії включає декілька 

прямих й непрямих податків. Основними прямими податками є державний 

подоходний податок, комунальний подоходний податок, майновий податок. 

Найважливішими непрямими податками є податок з обороту, митні податки, 

зрівняльний податок і акцизи на автомобілі, алкогольні напої, тютюн і деякі 

інші товари. У системі заходів державного регулювання значне місце займає 

забезпечення здорової і діючої конкуренції. 

Південна-корейська модель державного регулювання є прикладом 

унікального поєднання жорсткого державною планування та ринкового 

механізму. Але особливість регулювання полягає і тому, що держава взяла 

на себе ті галузі економіки, які є не під силу приватному бізнесу: 

виробничу та соціальну інфраструктури, енергетику, транспорт, видобувну 

промисловість. Державний план носить індикативний характер, містить 

конкретні орієнтири для підприємств. Державне регулювання економічного 

життя Республіки Корея включає планування макроекономічних показників, 

застосування кредитних і податкових заходів  стимулювання  експорту  і  
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обмеження  імпорту,  жорсткий  контроль  за фінансовою сферою, 

банківське регулювання грошового обігу і безпосереднє управління 

державним сектором . 

Заслуговує уваги цілеспрямована науково-технічна політика Південної 

Кореї. Тут розроблено законодавство в сфері технологічного трансферту, 

яке, як правило передбачає обов’язкове ліцензування, отримання ліцензіатом 

дозволу від державних органів на придбання технологій за кордоном і 

ввезення їх в країну, обов’язкову реєстрацію контрактів, валютно-митний 

контроль над ліцензійними витратами на підприємствах, який включає 

обмеження ставок платежів, надання гарантій передачі технології. 

Китайська економіка протягом 1950 - 1978 рр. була у основному 

економікою централізованого планування. 3 1978 року в Китаї проводилась 

економічна реформа, яка охопила три етапи: сільську лібералізацію 

(передачу земель в оренду і вивільнення цін на власницьку ініціативу 

фермерів), відкриття економіки для міжнародної торгівлі, розширення 

самостійності промислових підприємств. При цьому сформувався подвійний 

підхід до державного регулювання: збереження державного контролю за 

державними підприємствами і розвиток недержавних підприємств поза 

контролем держави. Зараз у Китаї великі державні підприємства 

залишаються об'єктом централізованого планування, хоча питома вага 

продукції, охопленої централізованим плануванням зменшується. Тобто, в 

країні сформувалась двосекторна економіка. 

Основні економічні функції держави в сучасному Китаї зводяться до 

формування наукової стратегії і формування народногосподарських планів в 

цілому; узгодження регіональних і галузевих планів та господарських 

зв’язків, активного впливу на економічне ринкове середовище через розробку 

нормативних актів, удосконалення системи цін, податків, кредитів; складання 

планів розвитку науки, техніки і їх активного впровадження у виробництво; 

сприяння розширенню дії внутрішнього і зовнішнього ринків, включення в їх 
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сферу  підприємств,  надання їм необхідної інформації про кон’юнктуру 

ринків, можливості економічного співробітництва. 

Країни Східної Європи вступили в етап переходу до ринкової системи 

господарювання і формування механізму ринкового регулювання, суть якого 

полягає у максимальному використанні системи економічних регуляторів у 

регулюванні ринку. Центральне місце в цій системі займають ціни, 

бюджетно- податковий механізм, кредитна система. 

Реформа бюджетно-податкового механізму в країнах Східної Європи 

здійснювалась в напрямі переходу до єдиної системи оподаткування 

незалежно від форм власності. Зокрема у Польщі з цією метою була знижена 

верхня межа податку з прибутку підприємств державного сектора і 

підвищена до 20% нижня межа оподаткування прибутку недержавних 

підприємств; введені єдині ставки податків на нерухомість; скасовано низку 

пільг. Зараз у Польщі сформована нова система оподаткування, яка включає: 

єдині податки на доходи для усіх юридичних осіб, податок на додану 

вартість, єдині подоходні податки на основні заповнення декларації. 

Податкова реформа в Югославії передбачала об’єднання всіх податків і 

відповідних відрахувань в один податок, за винятком відрахувань на 

соціальне страхування, об’єднання бюджетного і всіх видів позабюджетного 

споживання, модернізацію структури податків. Здійснення податкової 

реформи було зірване розпадом єдиної югославської держави. 

Податкова реформа в Чехії і Словаччині передбачила  зниження  

податкової квоти до рівня, характерного для країн з ринковою економікою, 

створення рівних податкових умов для усіх господарських суб’єктів; чітке 

розмежування республіканських і міських бюджетів; рух до уніфікації ставок 

податків з обороту і відрахувань від прибутку. 

В Угорщині найважливішим видом податків став підприємницький 

податок. Уніфікувалась система відрахувань на соціальне страхування. 

Сплата податків значно спрощена: ліквідовано п’ять видів податків, 
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збережений податок на землю і тимчасово загальний податок з обороту на 

капітальні вкладення. 

Реформа системи державного регулювання економіки країн  Східної  

Європи здійснюється в напрямку більшого використання важелів непрямого 

опосередкованого впливу на економіку через канали бюджетного, 

податкового і кредитно-грошового регулювання. 

 

 

 

 

 

BOOK 2014 

 

1.3. Цілі державного регулювання економіки.  

Системна реалізація державної економічної політики вимагає розробки 

концепції економічного розвитку, яка відповідала б цілям і реальним 

можливостям, наявним в країні в даний момент.  

Розробка концепції державної економічної політики базується на 

наступних елементах:  

1. Аналіз положення справв економіці, котрий проводиться на 

конкретному господарському рівні, виділяються "больові точки" в економіці 

країни, галузі, регіону, сфери, оцінюється терміновість рішення проблем, 

альтернативні наслідки усунення негативних явищ.  

2. Виробка і обґрунтування цілей починається з визначення можливих 

цілей взагалі тобто каталогізації цілей. Потім визначається характеристика 

кожної цілі, виділяються головні цілі з точки зору сучасної ситуації.  

3. Упорядкування цілей, побудова "дерева цілей" – це задача 

формування динамічної системи цілей соціально-економічного розвитку, 

розподіл їх за часовими інтервалами і рангами.  
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Цілі відрізняються за значенням і масштабами впливу їх реалізації на 

народне господарство і за кількісними параметрами затрат, за можливістю 

інституціонального, фінансового і кадрового забезпечення. Взаємовідносини 

між цілями можуть бути гармонічними, нейтральними або конфліктними  

Генеральна мета державного регулювання економіки– досягнення 

соціальної й економічної стабільності, зміцнення існуючого устрою, 

адаптація до змінних умов.  

У перелік конкретних задач державного регулювання входить набір 

цільових установок, котрі стоять перед органами влади при регулюванні 

економічних відносин. До них відносять:  

- економічне зростання і економічний розвиток – бажано забезпечити 

виробництво більшої кількості і кращої якості товарів та послуг;  

- повна й ефективна зайнятість - забезпечення роботою всіх, хто бажає і 

може працювати;  

- орієнтація на досягнення економічної ефективності - максимальна 

віддача при мінімальних витратах від наявних обмежених виробничих 

ресурсів;  

- стабільний рівень цін - необхідно запобігати значного підвищення або 

скорочення загального рівня цін ;  

- економічна свобода - управляючі підприємством, робочі і споживачі 

повинні мати високу долю економічної свободи в своїй діяльності;  

- справедливий розподіл доходів - жоден громадянин не повинен жити в 

крайній злиденності, коли інші живуть в розкоші;  

- економічна забезпеченість - забезпечення хронічно хворих, 

непрацездатних, недієздібних, престарілих:  

Від генеральної мети поширюється "дерево" опосередкованих 

конкретних цілей, без здійснення яких неможливе досягнення генеральної 

мети. 
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Рис. 1. «Дерево цілей» національної економіки 

 

Необхідність державного регулювання в економіці найголовніше 

пов'язана  з  наявністю збоїв у функціонуванні ринкового механізму, а саме:  

довгострокова рівновага при неповній зайнятості, спираючись на яку 

Кейнс зробив висновок про необхідність державних заходів для забезпечення 

зайнятості;  

класична теорія ринку стверджує, що після будь-якого порушення 

рівноваги починають діяти механізми пристосування до нових умов, в 
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результаті чого встановлюється нова рівновага. Але в дійсності в процесі 

пристосування можуть встановлюватись такі співвідношення між цінами 

і кількістю вироблених товарів та послуг, що приводять до відтворення 

кризи;  

господарський зріст нерозривно пов'язаний із змінами в галузевій 

структурі. Коли скорочується виробництво, то відмирають старі галузі, 

виникають нові - носії НТП. Ринковий механізм сприяє цим змінам. Але їх 

здійснення може тривати довго і порушити надовго рівновагу, викликати 

серйозні проблеми з зайнятістю, платіжним балансом. Без ефективної 

державної політики можуть виникнути кризові явища;  

одним із слабких місць механізму ринкової економіки є забезпечення 

раціональних територіальних пропорцій розміщення виробництва, 

капіталовкладень, доходу і зайнятості. Постійний процес концентрації 

виробництва, капіталу і робочої сили на невеликих територіях (розвиток 

господарських агломерацій) за рахунок інших районів базується в значній 

мірі на ринкових механізмах. У слаборозвинених регіонах гірші умови 

заробітку та інвестицій. Платоспроможній попит в цих регіонах 

скорочується, а разом з цим зменшується стимул до капіталовкладень, не- 

зважаючи на відносно низьку заробітну плату і ціну на землю. Концентрація 

виробництва, послуг, капіталу і населення в міських агломераціях вигідна з 

приватної точки зору, але для народного господарства в цілому не завжди 

виправдана. Вирішення цього протиріччя без державних регулюючих заходів 

не можливе;  

кількісний зріст у багатьох сферах промисловості й будівництва 

пов'язаний з безповоротною розтратою невідтворювальних ресурсів і 

зростаючим навантаженням на навколишнє середовище. В інтересах 

майбутнього покоління можлива переорієнтація на якісні показники. 

Ринковий механізм без середньострокового програмування не взмозі 

забезпечити таку переорієнтацію;  
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По-друге, ринок не бачить соціальних проблем і не спроможній їх 

вирішувати. Тому необхідність ефективного задоволення потреб в 

суспільних благах  – це ціла категорія благ: внутрішня і зовнішня безпека, 

функціонування центральних муніципальних управлінських та судових 

органів, отримання середньої і вищої освіти, проїзд автомобільними 

дорогами, мостами, тунелями. Але ці блага не мають нічого спільного з 

природними вільнодоступними благами. В умовах ідеального ринкового 

господарства вони мали б ціну, в реальних умовах їх виробляє держава і вони 

називаються суспільними благами.  

По-третє, в ринкових умовах присутня необхідність вирівнювання 

зовнішніх ефектів. Раціональні народногосподарські рішення повинні 

прийматися з урахуванням загальної користі і загальних витрат для всього 

народного господарства. Рішення окремих господарських суб'єктів, як 

правило, враховують лише внутрішні вигоди і витрати. Однією із причин, 

щообумовлюють необхідність державного регулювання є нездібність 

ринкового господарства в певних ситуаціях вирішувати задачі розвитку 

економіки та її складових: інфраструктури, реконструкції окремих галузей 

промисловості, забезпечення народного господарства дешевою 

електроенергією і сировиною, фінансування і організації й 

загальнодержавних масштабах науково-дослідницьких, експериментальних, 

дослідницько-конструкторських робіт. Розв’язання цих задач бере на себе 

державний сектор.  

Значна частина державного сектору - це об'єкти інфраструктури, в своїй 

більшості нерентабельні. Друга частина – державні підприємства в 

сировиних і енергетичних галузях, де необхідні великі інвестиції, а 

оборотність капіталу повільна. Як правило, рентабельність державних фірм 

нижча за рентабельність приватних.  
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Рисунок 2.1 – Алгоритм процесу державного регулювання економіки 
 

 

Існування в умовах ринкового господарства сектору, який в своїй 

діяльності керується принципами, котрі частково відрізняються від 

принципів приватних фірм, дозволяє використати державний сектор для 

розв’язання загальнодержавних економічних задач, для створення умов 
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основним поставником дешевих послуг (транспортних, почтово-телеграфних, 

електроенергії і сировини). В результаті державний сектор служить 

підвищенню ефективності народного господарства в цілому і є одним із 

інструментів перерозподілу чистого національного продукту.  

Основні функції державного регулювання економіки:  

1. Цільова - полягає у визначенні цілей, пріоритетів і основних 

напрямків розвитку національної економіки.  

2. Стимулююча передбачає формування регуляторів, здатних ефективно 

впливати на діяльність господарюючих суб'єктів і стимулювати економічні 

процеси у бажаному для суспільства напрямку.  

3. Нормативна (регламентуюча) – держава за допомогою законів, 

законодавчих актів і нормативів встановлює певні правила діяльності для 

суб'єктів економіки, визначає правовий простір.  

4. Коригуюча - зводиться до коригування (лат.- виправляти) розподілу 

ресурсів в економіці з метою розвитку прогресивних процесів, усунення 

негативних екстерналій і забезпечення нормальних соціально-економічних 

умов життя суспільства.  

5. Соціальна - передбачає регулювання державою соціально- 

економічних відносин (наприклад, між підприємцями і робітниками), 

перерозподіл доходів,  

забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій, збереження 

навколишнього середовища тощо.  

6. Безпосереднє управління неринковим сектором економіки – це 

регулювання державного сектору економіки, створення суспільних товарів і 

благ.  

7. Контролююча - забезпечує державний нагляд і контроль за 

виконанням і дотриманням законів, нормативних актів, економічних, 

екологічних та соціальних стандартів.  
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8. Інформування господарських суб'єктів про економічну ситуацію і 

можливу її зміну в майбутньому при розробці прогнозів та індикативних 

планів як країни в цілому, так і окремих її територіальних утворень.  

На сучасному етапі економічного розвитку держава перетворюється на 

постійно діючий чинник розвитку економіки, розширюється сфера та методи 

її впливу на всі фази суспільного відтворення. При цьому вона виступає як 

значний власник у виробничій, кредитно-фінансовій, невиробничій сферах, 

тобто є впливовим економічним суб'єктом – виробником, споживачем, 

покупцем та продавцем, інвестором, кредитором, боржником.  

Існуючі системи державного регулювання економіки (за всієї їхньої 

різноманітності) включають:  

1.Державний фінансовий механізм - ядро національних систем 

регулювання. Його складові – бюджетна (також податкова) та грошово-

кредитна політика.  

2.Сукупність інструментів юридичного, адміністративного регулювання. 

Тут, передусім, мається на увазі:  

- промислове та банківське законодавство, включно з антимонопольним 

( у США – антитрестівське, яке націлене на підтримку певної структури 

ринку);  

- тарифно-митний механізм;  

- трудове законодавство;  

- адміністративні заходи, пов'язані з державною стандартизацією, 

регулюванням умов експлуатації навколишнього середовища, а також заходи 

з його охорони та відновлення.  

3. Державне регулювання соціальних факторів суспільного розвитку ( 

соціальне страхування, страхування з безробіття, пенсійне забезпечення, 

витрати на народну освіту та медичне обслуговування). Реалізація соціальної 

діяльності держави здійснюється через фінансові та юридичні 



37 

 

канали з використанням відповідних інструментів, передусім 

бюджетних.  

4. Державне підприємництво (базується на державній власності), - як 

правило, воно виступає у ролі доповнення до загальних інструментів 

державного регулювання.  

Системи державного регулювання відмінні з таких особливостей:  

1. Переважання прямих чи непрямих методів державного регулювання. 

Досвід світового економічного розвитку протягом останніх двадцяти років 

чітко демонструє, що еволюція існуючих систем державного регулювання 

економіки розвинених країн проходила у напрямку від переваги прямих 

методів до непрямих. В основі цього процесу лежить удосконалення 

механізму ринкового саморегулювання, можливості якого розширюються з 

дальшим розвитком ринкової економіки.  

2. Ступінь жорсткості грошової політики та рівень терпимості до 

інфляції. М'яка грошово-кредитна політика пригнічує економічне зростання, 

а жорстка - сприяє. Чим вищі темпи грошової емісії, тим нижчі темпи 

економічного зростання. За перевищення інфляцією межі 35% на рік, 

економічне зростання, як правило, зупиняється, і починається економічний 

спад. При найнижчих темпах інфляції відмічаються максимальні темпи 

економічного зростання.  

3. Роль держави у перерозподілі ВВП. Високі масштаби державного 

підприємництва сповільнюють темпи економічного зростання ( близько 20% 

ВВП), а при мінімальних масштабах державного підприємництва (близько 

7% ВВП) відмічаються найвищі темпи економічного зростання. Зменшення 

масштабів державного підприємництва, приватизація державної власності 

сприяють прискоренню економічного розвитку.  

Значні розміри державного споживання перешкоджають швидкому та 

стійкому економічному зростанню. Чим вище частка внутрішнього валового 

продукту, який споживається державою, тим, як правило, нижче темпи 
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економічного зростання. Зберігання питомої ваги ВВП, яка споживається 

державою, сприяє прискоренню економічного зростання.  

3.Протекціонізм чи відкритість економіки. Обмеження на 

зовнішньоекономічну діяльність сповільнюють економічний розвиток країни. 

Протекціоністська політика, де використовуються тарифні і нетарифні 

методи для захисту вітчизняного виробника, призводить до стагнації та 

деградації національної економіки. Ліквідація зовнішньоторгових бар'єрів, 

лібералізація, зовнішньоекономічних зв'язків сприяють більш повній 

інтеграції країни у світову економіку,  

забезпечують досягнення більш високих темпів економічного зростання  

 

 

 

2.1. Основні форми та методи державного регулювання  

Форми державного впливу на економіку, за всіх їхніх відмінностей, 

можна поділити на дві основні групи за ознакою участі держави у такому 

ключовому для економіки процесі, як розподіл ресурсів прямий та непрямий.  

Прямий розподіл ресурсів припускає методи державного впливу, які 

базуються на безпосередньому підпорядкуванні тих чи інших підприємств, 

секторів економіки. Вони об'єднуються під загальною назвою одержавлення. 

Методи прямого підпорядкування різноманітні – від запровадження 

державної власності на ці підприємства до прямого державного регулювання 

діяльності підприємств чи галузей та секторів економіки..  

Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток 

країни:  

- бюджетно-податкова;  

- кредитно-грошова;  

- адміністративно-економічна;  

- цінова.  
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Рисунок. 2. 4 – Класифікація методів ДРЕ 

 

 

Бюджетно-податкове регулювання пов'язане з функціонуванням 

державних, фінансів, формуванням державного бюджету та державними 

витратами і спрямоване на реалізацію цілей соціально-економічного 

розвитку країни. Включає заходи:  

- визначення джерел надходження коштів у державну казну;  

- формування системи оподаткування, визначення об'єктів та рівня їх 

оподаткування;  

- регулювання процесу формування витрат господарських суб'єктів 

через норми амортизації, відрахування у різні фонди;  

- визначення статей державних витрат;  

- регулювання дефіциту державного бюджету. 

Кредитно-грошове регулювання- діяльність держави, спрямована на 

забезпечення економіки повноцінною і стабільною національною валютою та 

За формою 

Методи ДРЕ 

Імперативні Індикативні 

Непрямі 

Економічні 
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регулювання грошового обігу відповідно до потреб економіки. Включає 

заходи:  

- емісію грошей;  

- контроль за грошовим обігом та інфляцією;  

- встановлення розміру облікової ставки;  

- операції на відкритому ринку;  

- встановлення розмірів обов'язкових резервів;  

- регулювання діяльності комерційних банків. Адміністративно-

економічне регулювання передбачає заходи адміністративного та 

економічного характеру, спрямовані на створення умов для функціонування 

ринкової системи та реалізації соціальних цілей суспільства. Включає 

заходи:  

- демонополізація економіки;  

- роздержавлення, приватизація;  

- макроекономічне планування і регулювання;  

- націоналізація (денаціоналізація);  

- регламентування зовнішньоекономічної діяльності;  

- встановлення фіксованих цін;  

- перерозподіл амортизаційних відрахувань;  

- формування системи стандартів і нормування;  

- ліцензування, квотування, контингетування;  

- списання кредитної та податкової заборгованості.  

 

Цінове регулювання - вплив держави на ринкове ціноутворення за 

допомогою законодавчих, адміністративних чи судових заходів з метою 

здійснення кон’юнктурної та структурної політики, приборкання інфляції, 

стимулювання виробництва, його модернізації, посилення 

конкурентноздатності національної економіки тощо. Включає заходи:  
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- нагляд за цінами;  

- непрямий вплив на ціни;  

- державне втручання у процеси ціноутворення;  

- „лідерство" у цінах;  

- прямий державний вплив на ціни;  

- встановлення фіксованих пільгових цін і тарифів (межі їх підвищення)  

 

Методи ДРЕ - сукупність способів, прийомів, та засобів державного 

впливу на соціально-економічний розвиток країни. Можна розділити на:  

- прямі; адміністративні; імперативні;  

- непрямі; індикативні;  

- правові;  

- економічні;  

- неформальні;  

- специфічні.  

Бюджетна форма регулювання включає методи прямого втручання: 

Державні замовлення і закупівлі. Є складовою частиною 

загальнонаціонального ринку. На ринку держзамовлень встановлюються і 

реалізуються економічні і договірні зв'язки держави як замовника продукції з 

його підрядчиками: державними підприємствами і приватним капіталом.  

З допомогою системи державних замовлень держава може вирішувати 

ряд соціально-економічних задач: стимулювати певні галузі народного 

господарства, забезпечити підтримку наукових досліджень, створення та 

використання нових технологій і т.д. Держава виступає в якості великого 

споживача продукції, і державний попит стає важливим фактором розвитку 

економіки. Державні замовлення здійснюються як в формі прямих 

закупівель, так і в формі попередніх замовлень (унікальна продукція, 

наприклад, воєнна).  
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Рисунок. 2. 5– Прямі методи регулювання економіки 

 

Прямі державні капіталовкладення. Виступають важливим фактором 

регулювання суспільного відтворення в районах, котрі освоюються, у 

відсталих районах, в економіці яких необхідні структурні зміни. В основному 

інвестиції направляються на освоєння крупних місценароджень, будівництво 

інфраструктурних об'єктів і нових підприємств. Крім цього, централізовані 

інвестиції можуть бути направлені в найбільш перспективні експортні 

галузеві комплекси регіонів.  

Субсидія - форма цільової фінансової або матеріальної допомоги 

держави окремим суб'єктам економіки (галузям, регіонам, фірмам, банкам, 

фізичним особам). Субсидії, як правило, направляються на розвиток 

підприємств державної і змішаної форм власності. Використання системи 

субсидій викликано не стільки необхідністю ліквідації дефіциту місцевих 

бюджетів, скільки необхідністю проводити певну регіональну політику 

урядом. У нашій країні й за кордоном субсидії в основному направляються в 

сільське господарство, житлове будівництво, окремі галузі добувної 

промисловості.  

Держконтракт і держзамовлення 

Субсидії, субвенції, дотації 

Ліцензування, квотування, контингентування 

Прямі витрати уряду 

Встановлення фіксованих цін, валютних курсів 

Встановлення стандартів і нормативів 

Інструменти прямого втручання 
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Субсидії (частина державних доходів, котрі передаються місцевим 

бюджетам) є прерогативою центрального уряду  

Субвенція (субсидії цільового призначення) - форма грошової чи 

матеріальної допомоги, що надається державою в екстремальних 

ситуаціях (стихійне лихо, війна, економічні кризи). Субвенції часто 

передбачають дольову участь уряду в фінансуванні заходів, котрі 

проводяться місцевими органами.  

 

Рисунок. 2. 6  Адміністративні методи регулювання економіки 

 

Дотації – різновид субсидій, а саме: асигнування, доплата із державного 

бюджету з метою збалансування бюджетів нижчого рівня. Можуть бути 

направлені на покриття збитковості малоприбуткових підприємств, 

створення додаткових робочих місць, стимулювання розвитку знов 

освоюваних регіонів, на покриття частини затрат на ведення місцевого 

господарства.  

Адміністративні методи передбачають встановлення жорстких правил і 

обмежень при здійсненні різноманітних стадій господарської діяльності і мір 

відповідальності за порушення.  

Укази, декрети, розпорядження 

Ліцензування, квотування, контингентування 

Встановлення фіксованих цін, валютних курсів 

Встановлення економічних, харчових, фармацевтичних, 

соціальних, екологічних стандартів і нормативів 

Контроль за дотриманням законів і правил 

Санкції за порушення 

Інструменти адміністративного регулювання 
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Застосування адміністративних методів необхідне у таких сферах:  

1) прямий контроль держави над монопольними ринками (забезпечення 

антимонопольних заходів, встановлювати межі приватного підприємництва з 

метою запобігання об'єктивно властивих йому вад, регламентувати 

взаємовідносини між різноманітними виробниками, виробниками і 

споживачами з метою захисту їхніх інтересів від несумлінного бізнесу);  

2) охорона навколишнього середовища і здоров'я людей;  

3) соціальний захист населення, визначення і гарантування мінімально 

допустимих параметрів - встановлення соціальних стандартів життя 

населення ( гарантований мінімум заробітної плати, допомога по безробіттю, 

регламентація умов праці);  

4) захист національних інтересів у світогосподарських зв'язках 

(ліцензування експорту, державний контроль за імпортом капіталу, робочої 

сили, товарів тощо);  

5) реалізація державних програм і планів.  

Ліцензування– видача державними органами дозволу на право 

займатись певним видом діяльності, у тому числі експортно-імпортними 

операціями.  

Квотування– встановлення державою розмірів, частки у загальному 

виробництві, продажу, збуті, експорті чи імпорті.  

Контингентування- встановлення певних норм, обмеження певними 

умовами. Наприклад, контингентована емісія, контингентовані товари і т.д.  

Встановлення державних стандартів і нормативів – визначення єдиних 

вимог, норм стосовно якості, хімічного складу, фізичних 

властивостей, ваги, розмірів, кількості тощо.  

Економічні стандарти і нормативи втілюють показники ефективності 

виробництва (наприклад, норми рентабельності, енерго-праце-матеріало- і 

взагалі ресурсомісткості продукції).  
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Соціальні стандарти– офіційно встановлені державою нормативи у 

сфері соціальних відносин (мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, 

тривалість робочого тижня, відпустки, умови праці тощо).  

Правові методи державного регулювання (закони, законодавчі акти) 

забезпечують створення загальних правових умов господарської діяльності. 

Вони грунтуються на державній владі і конституційних основах існування 

суспільства. Правові методи регулювання забезпечують визначення форм і 

прав власності, умови господарських договорів, контрактів і угод, 

законодавче регулювання умов праці, заробітної плати і соціального 

забезпечення, організаційні і правові умови діяльності підприємств і 

фінансово-кредитних установ.  

Об'єктом як спеціального, так і загального державного регулювання є 

конкуренція. Спроби централізованого регламентування конкурентних 

відносин можна зустріти у законодавчих актах деяких європейських країн, 

що були видані ще у першій половині минулого сторіччя, їхньою метою був 

захист інтересів споживачів та збереження суб'єктів ринку від несумлінних 

засобів суперництва. Наприклад "Кодекс Наполеона" та закони, які на ньому 

базувались, що були видані у Франції в минулому сторіччі.  

Монополістичний (точніше, олігополістичний) розподіл ринків на межі 

ХІХ-ХХ ст. зробив необхідним використання широкого спектру методів 

державного впливу на конкуренцію та монополістичні тенденції в економіці.  

Історично склалися дві системи антимонопольного регулювання 

економіки: більш жорстка (американська) та більш ліберальна 

(західноєвропейська). У США вже в 1890 році був прийнятий закон, 

спрямований на захист торгівлі та промисловості від незаконних обмежень і 

монополій (відомий як закон Шермана); пізніше він доповнювався. У цей 

самий час почалася розробка антимонопольного законодавства в Німеччині. 

Сьогодні антимонопольне законодавство існує практично у всіх розвинених 

країнах. Сучасне антимонопольне законодавство - це свого роду конституція, 

що керує економічним життям ринкової економіки.  
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Слід підкреслити, що головним антимонопольним фактором є не 

антимонопольне законодавство, а реальна структура підприємств, їхня 

множинність та закріплена всією сукупністю державних законів 

економічна свобода.  

Методи непрямого регулювання економіки – це сукупність 

опосердкованих засобів державного впливу на діяльність суб'єктів економіки 

(система правових та економічних методів).  

Характерною особливістю державного регулювання ринкової економіки 

є те, що держава втручається в життя ринків в тому ступені, у якому це 

необхідно для підтримання роботи ринкового механізму, в основі якого 

лежать вільні ціни та конкуренція, або для контролю тих ринків, на яких 

умови цілком вільної конкуренції нездійсненні.  

Розходження між прямим і непрямим втручанням в економіку в багатьох 

випадках умовні, тому що і перше і друге оформлюється державними актами. 

А правове регулювання забезпечує як державне - пряме і непряме, так і 

суспільний вплив на економіку.  

Методи прямого впливу на економіку переслідують досягнення 

очікуваного ефекту безпосередньо, а методи непрямого регулювання 

сприяють створенню умов для досягнення цього результату за допомогою 

визначених важелів і стимулів.  

У залежності від мети втручання заходи економічної політики можуть 

бути направлені на:  

- стимулювання капіталовкладень і встановлення рівноваги між 

заощадженнями та інвестиціями;  

- стимулювання експорту та імпорту товарів, капіталу, робочої сили;  

- вплив на загальний рівень цін в цілях його стабілізації і ціни на деякі 

специфічні товари;  

- підтримка стійкого економічного зростання;  

- стимулювання інвестиційної та науково-дослідницької діяльності;  
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- стимулювання розвитку дрібних підприємств;  

- перерозподіл доходів і т.д.  

Економічні методи ДРЕ пов'язані зі створенням державою фінансових 

чи матеріальних стимулів здатних впливати на економічні інтереси суб'єктів 

господарювання і обумовлювати їхню поведінку, інструменти економічних 

методів:  

- ставки податків;  

- облікова ставка;  

- митні тарифи;  

- норми амортизації.  

Податковий механізм. Є універсальним регулюючим інструментом 

ринкової економіки, котрий застосовується поперед всього для впливу на 

інвестиційну діяльність, виробництво, торгівлю і міграцію робочої сили.  

Податки виконують при державному регулюванні роль стимулів і 

антистимулів розміщення виробництва. Наприклад, знижки з податку на 

придбання обладнання в нових районах (Франція) - стимулює залучення 

коштів, а податок з нових підприємств в більшому розмірі, в порівнянні з уже 

існуючими в великих містах (Японія), обмежує концентрацію виробництва. 

Крім різних видів прямих та непрямих податків, котрі відраховуються на 

державному рівні, велике значення мають податкові пільги. Наприклад, в 

США не оподатковується дохід в виді відсотку за місцевими позиками.  

Кредитний механізм. У країнах з ринковою економікою кредитом 

охоплюються всі стадії відтворювання – від процесу інвестування і 

міжгалузевого переливу капіталу до товарної реалізації, розподілу і 

перерозподілу доходів. Регулюючи позичковий відсоток, держава впливає на 

накопичення реального і грошового капіталу, на рівень інфляції, на динаміку 

цін і заробітної плати, на валютний курс, на експорт і імпорт капіталу й 

товарів. Кредитні відносини стають важливим елементом руху державних 

фінансів. Наприклад, якщо розглянути такий показник, як відношення обігу 
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кредитних коштів банків до сукупного суспільного продукту, то в ФРГ в 80-х 

рр. кожна одиниця виробленого продукту 1,8 разів проходила через кредитну 

систему. Крім цього, за кордоном створені передумови для кредитування 

приватного підприємництва і особистих споживчих витрат, здійснюється 

державний контроль за діяльністю банків, ощадних установ, страхових 

компаній, державним страхуванням внесків, і банківських резервів.  

Дієвість механізму кредитного регулювання забезпечується 

диференціацією відсоткових ставок, пільгових умов кредитування, 

державними гарантіями кредитів на розвиток виробництва у відсталих 

районах.  

Політика прискореної амортизації – дозвіл списувати вартість основного 

капіталу в більш короткі терміни і за більш високими ставками. Перехід до 

нових норм амортизації створює додаткові стимули для збільшення 

інвестицій. Диференційні ставки амортизаційних відрахувань дозволяють 

державі впливати на інвестиційну політику і регулювати розвиток 

виробництва.  

Імперативні методи регулювання - це адміністративні методи.  

Індикативні методи– методи непрямого, опосередкованого впливу, що 

мають орієнтований, рекомендаційний характер. 

Неформальним засобом впливу на економіку є переконання. Держава 

використовує для його реалізації: публічні лекції, рекламу, спеціальні 

програми на радіо і телебаченні, публікації у періодичних виданнях, 

впливаючи таким чином на формування громадської думки, суспільної 

свідомості, економічного мислення.  

Специфічним інструментом є державний сектор – комплекс господарських 

об'єктів, які повністю або частково належать центральним чи місцевим 

органам державної влади і використовуються державою для виконання нею 

економічних, соціальних та політичних функцій. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

2.1. Ефективність публічного управління національною економікою 

України під час  пандемії 

 

Дробот 2020 

Пандемія нової коронавирусной інфекції COVID-19 почалася в місті 

Ухані в центральній китайській провінції Хубей в 2019 році і поширилася на 

території більш ніж 200 країн Європи, Азії, США та Африки [19, 22] 

(McKibbin, Fernando, 2020; Salisu, et al ., 2020), поставивши під загрозу саме 

існування світової економіки, викликавши її стагнацію [22] (Salisu, et al., 

2020). 

Пандемія спровокувала економічну кризу і кризу в сфері охорони 

здоров'я як в світі в цілому, так і в економіці окремих країн. А це, в свою 

чергу, посилило невизначеність і страх щодо очікуваних наслідків пандемії 

для світової економіки  [9] (Torkanovskiy, 2020). 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 30 січня 2020 року 

оголосила спалах COVID-19 глобальною надзвичайною ситуацією, 

враховуючи її ризик для громадської охорони здоров'я [20, 21] (Nicola, et al., 

2020; Phan, Narayan, 2020), а потім 11 березня 2020 року назвала COVID-19 

глобальної пандемією [17, 27] (Liu, et al., 2020; Zhang, et al., 2020). 

 

 

Закірова С.Форс-мажорні обставини: що змінила пандемія вірусу 

COVID-19? [Електронний ресурс]   

 

На сьогодні в цивілізованому світі, мабуть, немає людини, яка б не знала 

про жахливий перебіг подій, спричинених поширенням планетою пандемії 
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коронавірусної хвороби (COVID-19). Станом на 15 квітня 2021 р., за даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, спалах епідемії охопив понад  200 

країн і територій. Всього захворівших у світі складає 139 млн. чоловік (2 % 

всього населення), з них вилікувалося 79,2 млн., померлих 2,99 млн. чоловік. 

Вакциновано всього у світі 478,1 млн. чоловік або 6,1 % всього населення 

планети. 

На жаль, поширення хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, 

викликало серйозну кризу в усіх без винятку сферах життя: економіці, 

політиці, медицині, соціальному забезпеченні, міжнародних відносинах 

тощо. Держави і міжнародні установи оголошують про суворі заходи щодо 

недопущення розповсюдження інфекції, одним із яких є запровадження 

карантину як в окремих регіонах, так і в національних масштабах. 

 
В 2020 году экономика 

Внаслідок карантину і глобальної кризи українська економіка 

скоротиться на 5% в 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% в 

наступні роки [25]. У 2020 році економіка 

Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання і 

зайнятість населенія.Сокращеніе глобального попиту також обмежує 

можливості експорту країни. За оцінками регулятора, вплив цих факторів на 

економіку відчутно позначиться на протязі другого кварталу цього року. 

У НБУ вважають, що поступове скасування карантину призведе до 

відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року. Цьому 

сприятиме також м'яка фіскальна і монетарна політики. 

Збільшення урядом бюджетних витрат на подолання кризи і заходи 

Національного банку з підтримки банківської системи зменшать негативний 

вплив пандемії на економіку [25]. В 2020 году экономика. 

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за 

підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 



51 

 

2021 році на 3,6%. Згідно макропрогнози розміщеному в постанові уряду 

рівень інфляції зросте до 11,6%, а ВВП впаде на 4,8% 

Реальний ВВП в четвертому кварталі 2020 року збільшився на 0,8% (з 

урахуванням сезонного фактора) в порівнянні з попереднім кварталом. За 

підсумками третього кварталу минулого року ВВП збільшився на 8,5% в 

порівнянні з другим кварталом 2020 року. Реальний ВВП в четвертому 

кварталі 2020 року зменшився на 0,7% в порівнянні з четвертим кварталом 

2019 року. 

 

 
Экономика 2020 
 

Экономика Украины 
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За даними НБУ ВВП України в 2020 році скоротився на 4,4%, 

підрахували в Національному банку країни. Падіння економіки виявилося не 

настільки сильним, як очікував регулятор, - він прогнозував спад на 6%. 

Зниження українського ВВП пов'язане з пандемією коронавируса 

COVID-19, через яку в країні був введений жорсткий карантин. За словами 

глави Нацбанку Кирила Шевченка, економіка стала досить швидко 

відновлюватися в другій половині 2020 року. Так, в третьому кварталі темпи 

зниження ВВП сповільнилися до -3,5% з -11,4% у другому кварталі, а в 

жовтні-грудні цей тренд зберігся. Посилення карантину в листопаді мало 

незначний вплив на ділову активність, заявив Шевченко. 

Швидке відновлення економіки України в НБУ зв'язали насамперед зі 

зростанням внутрішнього споживання. Так, роздрібна торгівля в 4-му 

кварталі продовжувала стрімко зростати. Нарощування поточних витрат 

бюджету на інфраструктуру, насамперед на дорожні ремонти, а також 

охорону здоров'я поліпшило динаміку ВВП, повідомили в Нацбанку. 

За підрахунками економістів, в 2020 році держборг України виріс на 

25% - з 2 трлн. Грн. до 2,5 трлн. грн. Таким чином, на кожного українця, 

включаючи старих і немовлят, довелося по 75 тис. грн. боргу. 

В умовах гострої нестачі бюджетних коштів уряд України початок 

позичати їх під максимальні відсотки. Значну частину недобору 

перекривають за рахунок нарощування облігацій внутрішньої державної 

валютної позики. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в грудні 2020 

року загальний обсяг розміщення урядових боргових паперів може досягати 

50-60 млрд грн [26]. Экономика 2020  

У Нацбанку відзначають, що, хоча ціни і зовнішній попит на основні 

товари українського експорту залишалися досить високими, подорожчання 

енергоносіїв призводить до погіршення умов торгівлі. Відновлення 
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економіки буде супроводжуватися поступовим нарощуванням 

інвестиційного імпорту. 

 

 

 

 

 

 

ВВП по итогам года 

У Мінекономіки залишили незмінним прогноз скорочення ВВП на 4,8% 

за підсумками року (в тому числі на рівні 3% в 4 кварталі), але в умовах 
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тривалого локдауна в Україні та світі падіння за підсумками року очікується 

на рівні 5,6% (6 % в 4 кварталі). 

Про це говориться в огляді економічної активності, опублікованому на 

сайті міністерства. 

"За підсумками року Мінекономіки залишає незмінним прогноз ВВП 

(скорочення на рівні 4,8%, в т.ч. скорочення ВВП в IV квартал - на рівні 

3,0%) за умови, що ситуація з рівнем захворюваності до кінця року як в світі , 

так і всередині країни значно не погіршиться і відповідно не відбудеться 

посилення превентивних заходів. 

Однак, якщо матиме місце тривалий локдаун в Україні та світі, то 

падіння ВВП в IV кварталі може виявитися значно більше - на рівні 6,0%, 

при таких умовах падіння ВВП за підсумками року очікується на рівні 5,6% 

", - підкреслили в Мінекономіки. 

Також в Мінекономіки відзначили, що окремим фактором впливу на 

ВВП до кінця року є спадна динаміка в сільському господарстві, в тому числі 

в рослинництві, на тлі низького врожаю зернових і олійних культур, а також 

овочів і фруктів. 

У відомстві додали, що у вересні тривала 2020 року тривала адаптація до 

нових реалій сьогоднішнього дня і умов функціонування з урахуванням 

мінливості ситуації з рівнем захворюваності в світі. 

У Мінекономіки також відзначили, що зниження попиту на природний 

газ в країнах ЄС і на вантажні перевезення, а також дія обмежень і посилення 

карантину в світі продовжують тиснути на транспортну галузь [27]. ВВП по 

итогам года 
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Валовий внутрішній продукт  

у І–ІV кварталах 2020 року й у 2020 році 

 

 

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2020р. порівняно із 2019р. 
зменшився на 4,0%.  
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Рис. 1.1. Зміна реального ВВП  (у % до попереднього року) 

 

Номінальний ВВП становив 4194,1 млрд.грн, а ВВП у розрахунку на одну         

особу – 100469 грн. 

 

Фінансові результати діяльності  

великих та середніх підприємств у 2020 році
 
 

 

За попередніми підсумками, у 2020р. фінансовий результат до 

оподаткування великих та середніх підприємств становив 264,4 млрд.грн 

прибутку (у 2019р. −  446,9 млрд.грн).  

Прибуток становив 602,3 млрд.грн, або 97,1% порівняно із 2019р., 

збитків допущено на суму 337,9 млрд.грн (або 194,6%). 

Частка збиткових підприємств у 2020р. становила 29,2% (у 2019р. – 

19,5%).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
93,2

109,2 128,9
114,7

131,1
89,9 90,5 97,1

101,7

81,4 71,7 84,5

495,1

316,4
283,9

194,6

0

100

200

300

400

500

Темпи зростання (зниження) прибутку та збитків  
(у % до відповідного періоду попереднього року)

Прибуток Збитки

 



56 

 

 

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, 

установ та організацій у грудні 2020р. становила 14179 грн, що у 2,8 раза 

вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн). Порівняно із 

листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 

18,3%, а за останні 12 місяців (відносно грудня 2019р.) – на 15,6% (табл. 

1.1). 

 

Рис. 1.1. Динаміка середньої заробітної плати у 2019–2020 роках 

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2020р. порівняно із 

листопадом 2020р.  становив 117,2%, а відносно грудня 2019р. – 110,1%. 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника 

підприємств, установ та організацій у лютому 2021р. становила 12549 грн, 

що у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн).  
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Порівняно із січнем розмір середньої номінальної заробітної плати 

збільшився на 1,7%, а за останні 12 місяців (відносно лютого 2020р.) – на 

15,7%. 

 

 

За таких умов українська держава також намагається приймати важливі 

рішення для запобіганню подальшому поширенню загрозливої хвороби. Під 

час позачергового засідання 17 березня 2020 р. Верховна Рада України 

ухвалила Закон України № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». У пояснювальній записці 

до прийнятого документа зазначається, що новим законом внесено зміни до 

цілого ряду законодавчих актів, зокрема, до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, 

Податкового кодексу України, Митного кодексу України, Кодексу законів 

про працю України, законів України «Про торгово-промислові палати в 

Україні», «Про публічні закупівлі», «Про Державний бюджет України на 

2020 рік», «Про відпустки», «Про запобігання корупції». 

У вкрай складних умовах через поширення коронавірусної хвороби в 

Україні, як і в усьому світі, опинилися суб’єкти господарської діяльності, 

оскільки карантинні заходи стали причиною зупинення транспортного 

сполучення, поставок сировини, загалом діяльності більшості підприємств і 

закладів у країні. Відтак одним із пунктів нового закону стало встановлення 

норми, якою карантин додатково внесено до переліку форс-мажорних 

обставин. Таке рішення парламентарів виглядає особливо важливим, 

оскільки постановою Кабінету Міністрів України № 211 з 12 березня 2020 р. 

було запроваджено ведення карантину на загальнонаціональному рівні. Крім 

того, з 18 березня було встановлено заборону на авіа, залізничне та автобусне 

приміське, міжміське і міжобласне перевезення пасажирів. Отже, внаслідок 

запроваджених обмежень представники бізнесу несуть суттєві втрати, тож 
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віднесення карантинних заходів до обставин форс-мажору є, за словами 

фахівців і експертів, реальною можливістю порятунку бізнесу. 

Варто відзначити, що на сьогодні боротьба з хворобою, яку викликає 

вірус COVID-19, вже ставали причиною визнання карантину через 

поширення короновірусу форс-мажорною обставиною в юридичній практиці 

інших держав. Зокрема, партнер юридичної фірми «Антика». Станом на 14 

лютого 2020 р. Китайський комітет сприяння розвитку міжнародної торгівлі, 

як уповноважений орган для захисту інтересів китайських компаній, видав 

понад 1600 сертифікатів, що охоплюють контракти, сума яких загалом 

становить, приблизно, 15,7 млрд дол. За його словами, яскравим прикладом 

прецеденту використання коронавірусу COVID-19 як форс-мажорних 

обставин можна вважати ситуацію з компанією China National Offshore Oil 

Corporation (CNOOC), однієї з найбільших нафтових компаній Китаю, яка 

відмовилася приймати партії зрідженого газу з посиланням на форс-мажор у 

вигляді спалаху коронавірусу. Іншим прецедентом юрист називає приклад 

китайської компанії Qinghai Copper (дочірня компанія Western Mining, 

найбільшого виробника і продавця металів), яка 3 березня 2020 р. також 

отримала сертифікат форс-мажору Китайського комітету сприяння розвитку 

міжнародної торгівлі. 

Крім того, експерти відзначають, що українським кампаніям, які ведуть 

свою економічну діяльність на зовнішніх ринках, варто враховувати, що 

питання форс-мажору підпадає під регулювання законодавства відповідної 

іноземної держави, яке може містити інші правила. Так, відповідно до ст. 79 

Конвенції ООН «Про міжнародну купівлю-продаж товарів» (1980 р.), 

компанія не несе відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх 

зобов’язань, якщо доведе, що це було викликано перешкодою поза її 

контролем. Також, на її думку, передумовою для форс-мажору є 

неможливість передбачити настання такої обставини/події під час укладення 

договору або уникнути чи подолати цю перешкоду та її наслідки. 
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2.2. Вплив пандемії коронавірусу на економіку світу 

 

 

Закірова С.Форс-мажорні обставини 

 

Пандемія коронавірусу суттєво вплинула на політичні процеси в 

масштабах цілих країн і континентів. Стрімке поширення COVID-19 стало 

непередбаченою обставиною, через яку довелося поставити на паузу 

доленосні рішення, що стосуються інтересів сотень тисяч людей. Він 

зазначає, що через загрозу зараження коронавірусною хворобою у низці 

країн вирішили не проводити вибори у заплановані терміни. 

Зокрема, у Північній Македонії, лідери політичних партій відклали 

проведення дострокових парламентських виборів, які було заплановано на 12 

квітня. Сербія переносить парламентські й муніципальні вибори, призначені 

на 26 квітня. Місцеві вибори та вибори мера у Лондоні, які мали відбутися 7 

травня, перенесли на рік. Після переговорів між урядовими чиновниками та 

лідерами опозиційних партій Франція відкладає другий тур виборів до 21 

червня. У зв’язку із рекомендаціями Білого дома кілька американських 

штатів – Джорджія, Кентукі, Луїзіана, Меріленд, Огайо – вирішили відкласти 

на більш пізні дати свої праймеріз. 

Деякі країни перенесли проведення референдумів та 

загальнонаціональних реформ. Так, уряд Італії відклав запланований на 29 

березня референдум щодо питання скорочення кількості парламентаріїв. 

Швейцарія перенесла призначений на 17 травня референдум щодо 

скасування угоди з Європейським союзом, яка гарантує вільне пересування 

громадян між Швейцарією та іншими країнами-членами ЄС. Вірменія 

проведе референдум про конституційні реформи, раніше запланований на 5 

квітня, вже після закінчення надзвичайного стану. Президент Франції 

Е. Макрон заявив про тимчасове припинення всіх реформ в країні, у тому 

числі і пенсійної, що викликала суцільний громадський спротив. 

Отже, більшість експертів вважають, що, враховуючи важливість 

соціальної підтримки під час пандемії, політичні партії та виборці у різних 
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державах світу розуміють правильність рішення про перенесення виборчих 

процедур через форс-мажорні обставини, спричинені поширенням 

коронавірусної інфекції COVID-19. Так само фахівці й аналітики позитивно 

сприймають запровадження юридичних інструментів форс-мажору для протидії 

негативним наслідкам пандемії в економічній сфері. Визнання в Україні 

карантину обставиною непереборної сили є дієвим механізмом підтримки 

бізнесу аби уберегти його від масового банкрутства і надмірних штрафів за 

прострочення зобов’язань. Але найважливіший виклик для України, як і для 

багатьох країн світу, полягає у тому, щоб сьогодні зробити корисні висновки з 

вкрай складної ситуації поширення пандемії та виробити дієві механізми 

створення ефективної подушки міцності і безпеки для можливих 

непередбачуваних процесів  

Дробот 

Щоб стримати експоненціальне поширення вірусу, країни світу прийняли 

різні заходи, починаючи від повної ізоляції, закриття кордонів, введення 

карантину, обмеження поїздок і повного закриття підприємств [6] (Kulkova, 

2020). Це призвело до скорочення пропозиції товарів, яка посилюється 

панічним накопиченням запасів і обвалом попиту через самоізоляції людей 

[4] (Drobot, Makarov, Nazarenko, Manasyan, 2020). Але найголовніше, до чого 

призвела пандемія, - це величезне зростання попиту на медичні товари [7] 

(Osama AliMaer, Mun, Fatma Dzhikha, 2020). 

Експерти в сфері охорони здоров'я відразу висунули ряд рекомендацій в 

якості першої лінії захисту з метою скорочення поширення коронавируса, 

такі як маски для обличчя, часте миття рук, соціальне дистанціювання і 

самоізоляція. Ці заходи мають наслідки для бізнесу по всьому світу. 

Коронавірус привів до економічних витрат і, безсумнівно, може викликати 

безпрецедентна економічна спад у всьому світі. Нестабільна природа вірусу 

ускладнює розробку правильної макроекономічної політики для його 

стримування [5] (Erokhina, Dzhergeniya, 2020). Болдуін Р. і Ведер Ді Мауро Б. 

відзначають, що COVID-19 провокує економічна криза по всьому світу, і він 

може бути настільки ж заразливий економічно, як і з медичної точки зору 
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[12] (Baldwin, Weder di Mauro, 2020). Хоча масштаби наслідків пандемії 

непередбачувані, спровокований нею світова економічна криза, швидше за 

все, затягнеться надовго і, можливо, викличе серйозні структурні зміни в 

світовій економіці. Наприклад, традиційна торгівля поступилася місцем 

інтернет-магазинах, що вплинуло на пропозицію продуктів і овочів. Але 

головним першим економічним ударом, потрясли світ, став найбільший 

одноденний обвал цін на нафту за останні три десятиліття. Ціна на нафту 

марки Brent впала з 34 дол. За барель до 24,93 дол. В березні 2020 року, 

зафіксувавши зниження на 24% [20] (Nicola, et al., 2020). 

Очікується, що за підсумками 2020 році спад світової торгівлі складе 13-

32%, оскільки пандемія COVID-19 порушує нормальну економічну 

активність і життя в усьому світі [34]. Trade set to plunge 

На думку експертів Всесвітньої митної організації (World Customs 

Organization, WCO), спад, швидше за все, перевищить спад торгівлі, 

викликаний глобальною фінансовою кризою 2008-2009 рр. (Рис. 6). 
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Рис. 6. Cвітова торгівля товарами, 2000–2022 гг. (індекс, 2015=100) 

 

Оцінки очікуваного відновлення міжнародної торгівлі в 2021 році дуже 

невизначені, а результати в значній мірі залежать від тривалості спалаху 

коронавируса і ефективності політичних заходів у відповідь. 

Найближча мета полягає в тому, щоб взяти пандемію під контроль і 

пом'якшити економічні збитки людям, компаніям і країнам [8] (Pechatkin, 

2020). І політики повинні почати планувати наслідки пандемії. 

Світова торгівля вже сповільнювалася в 2019 році, ще до початку 

пандемії, в зв'язку з ростом торгової напруженістю і уповільненням 

економічного зростання. 

Світова торгівля товарами зафіксувала незначне зниження в 2019 року 

на -0,1% в натуральному вираженні після зростання на 2,9% в 2018 р Між 

тим доларова вартість світового товарного експорту в 2019 році впала на 3% і 

склала 18,89 трлн дол. [34]. 
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Пандемія завдала найбільшої шкоди країнам, чия економіка в основному 

спирається на малий бізнес і сферу послуг. Так, в II кварталі ВВП країн ЄС 

обвалився на 11,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, 

Великобританії - на 20,8%, а США - на 31,4%. Падіння показників стало 

наймасштабнішим за весь час спостережень. 

За підрахунками міжнародного інвестбанку JP Morgan і аналітичного 

агентства IHS Markit, в квітні рівень ділової активності в світі опустився до 

мінімуму з часів фінансової кризи 2008-2009 років. У травні показник почав 

помірно зростати в міру ослаблення пандемії і часткового зняття обмежень в 

ряді країн. Тим часом восени відновлення активності сповільнилося в зв'язку 

з початком другої хвилі COVID-19 [27] Вирусные вызовы 

 

 

 

 

2.3. Методи  та форми державного впливу на подолання наслідків 

пандемії 

 

Закірова 

Обставини непереборної сили, серед яких поширення коронавірусної 

інфекції COVID-19 стало чи не найголовнішою у світі, охопили не тільки 

економічне життя. Світом активно розповсюджується політичний форс-

мажор, що проявляється у діяльності і міжнародних організацій, і 

національних парламентів, і політичних партій. 

 

 

 Еономика поддержка 

Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в 

связи с коронавирусом 

https://tass.ru/info/8088363 

 



65 

 

У зв'язку з поширенням коронавируса нового типу в багатьох країнах 

прийняті екстрені заходи для підтримки населення і стабілізації економіки. 

Євросоюз. 18 березня Рада Євросоюзу погодив виділення € 37 млрд в 

рамках заходів для захисту економік блоку від впливу коронавируса 

(рішення має схвалити Європарламент 26 березня). З низ € 8 млрд будуть 

розподілені між підприємствам і компаніям, які зазнають великих збитків у 

зв'язку з пандемією. 19 березня Рада керуючих Європейського центрального 

банку ухвалила рішення про запуск програми викупу цінних паперів на € 750 

млрд для підтримки фінансової стабільності в умовах поширення 

коронавируса. 23 березня Рада ЄС з економіки та фінансів затвердив 

пропозицію Єврокомісії вперше в історії призупинити дію Пакту стабільності 

і зростання для підтримки економіки у відповідь на пандемію. Це рішення 

скасовує ліміт бюджетного дефіциту (не більше 3% від ВВП) для країн 

спільноти, дозволяє уряду без обмежень брати кредити для надання 

допомоги бізнесу. 

Великобританія. 17 березня Міністерство фінансів Великобританії 

оголосило про заходи щодо підтримки бізнесу. Зокрема, компаніям будуть 

надані кредитні гарантії на £ 330 млрд ($ 400 млрд), що за словами міністра 

фінансів Ріші Сунако, становить 15% від ВВП країни. Максимальний розмір 

кредиту буде збільшений з £ 1,2 млн до £ 5 млн (з $ 1,5 до $ 6 млн), при 

цьому відсотки можна буде не виплачувати протягом перших шести місяців. 

Малі підприємства роздрібної торгівлі, готельного та туристичного бізнесу 

на час епідемії звільняються від податку на комерційну діяльність. 

Британцям, які зазнають фінансових труднощів, буде надана тримісячна 

відстрочка по іпотеці. 

Німеччина. 23 березня уряд ФРН прийняв пакет допомоги приватним 

підприємцям і компаніям, а також різним групам населення, які в значній 

мірі можуть постраждати від наслідків поширення нового коронавируса. 
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Загальний обсяг держпідтримки, може перевищити € 750 млрд. За словами 

канцлера Ангели Меркель, це безпрецедентний за масштабами пакет 

допомоги компаніям. Зокрема, створюється фонд допомоги великим 

підприємствам на € 600 млрд (при цьому держава залишає за собою право в 

разі необхідності викуповувати частку в стратегічно важливих компаніях). 

Невеликі фірми та приватні підприємці зможуть отримати прямі субсидії 

розміром до € 15 тис., На ці цілі виділено € 50 млрд. 23 березня 

Мінекономіки ФРН запустило спеціальну програму по лінії державного 

банківської групи Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), через яку бізнес 

зможе отримати необмежені кредити . Орендодавцям забороняється 

розривати договори з наймачами, які в зв'язку з фінансовими труднощами 

через ситуацію з коронавірусів будуть не в змозі заплатити орендну плату. 

Німецькі лікарні отримають підтримку в розмірі понад € 3 млрд. 

Італія. 11 березня Рада міністрів Італії ухвалила рішення виділити € 25 

млрд на підтримку сімей і компаній в умовах надзвичайної ситуації. На 

фінансування системи охорони здоров'я держава виділить не менше € 3,5 

млрд. Виплати за позиками і іпотечних кредитах бізнесу і населення будуть 

припинені - їх покриють держгарантії для банків. Для італійців, які не 

можуть працювати через карантин, передбачені спеціальні виплати. 

Працюючим батькам пропонується спеціальний ваучер на € 600 для 

компенсації послуг няні. Він доступний сім'ям з дітьми молодше 12 років. 

Батьки, що працюють в приватному секторі, можуть оформити оплачувана 

відпустка і отримати до 50% надбавки, якщо в сім'ї є дитина віком до 12 

років. Всі працівники із загальним доходом не більше € 40 тис. На рік, які 

продовжують працювати в березні в умовах карантину та надзвичайної 

ситуації, зможуть отримати невеликий бонус - до € 100. Всього на підтримку 

сімей і підприємців передбачено € 10 млрд. 

Іспанія. 17 березня уряд Іспанії прийняв рішення виділити € 200 млрд 

на боротьбу з коронавірусів і його наслідками для країни. Ця сума становить 
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близько 20% ВВП країни. З них € 117 млрд - держкошти, інші - залучені 

приватні ресурси. Зокрема, € 100 млрд будуть надані у вигляді кредитних 

гарантій, підтримуваних державою. Прем'єр-міністр Педро Санчес назвав цей 

план "найбільшою мобілізацією ресурсів в демократичній історії країни". 

Польща. 18 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій 

заявив, що оцінна вартість антикризового пакета становить близько 212 млрд 

злотих (€ 46,2 млрд). Частина буде адресована підприємцям і передбачає, 

серед іншого кредитні гарантії, мікрокредити, операційний лізинг для 

транспортного сектора. Компаніям, які намагаються уникнути звільнень 

співробітників, буде покривати 40% фонду заробітної плати, працівникам 

надана відстрочка по виплатах соціальних. На підтримку системи охорони 

здоров'я направлено 7,5 млрд злотих (€ 1,6 млрд). 

Франція. 21 березня уряд Франції оголосив про виділення € 45 млрд на 

допомогу несучим великі збитки підприємствам, а також на виплати допомог 

працівникам, переведеним на режим частково безробітних. Також 

запроваджується державна гарантія під банківські кредити підприємств - 

розмір фонду складе € 300 млрд. Дрібні промислові підприємства отримають 

допомогу в розмірі € 1500, як і дрібні торгові підприємства. Головному 

управлінню цивільної авіації виділяється € 500 млн на заходи щодо 

поліпшення положень авіакомпаній, терплять збитки від заборон на польоти 

в інші країни. 

 США. 18 березня президент США Дональд Трамп підписав закон про 

надання фінансової допомоги постраждалим від спалаху коронавируса на 

суму $ 100 млрд. Він включає положення про оплачувану відпустку для 

працівників на випадок надзвичайних обставин, а також про безкоштовне 

тестування на вірус. Відшкодовувати витрати зобов'язані страхові компанії, 

системи медстрахування Medicare (для літніх) і Medicaid (для 

незабезпечених). Закон також зобов'язує компанії менш ніж з 500 

співробітниками оплачувати до двох тижнів відпустки через хворобу, якщо 

співробітник захворіє коронавірусів. Крім того, співробітникам дозволять 
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взяти відпустку на 10 тижнів з виплатою двох третин зарплати. Крім того, 

закон покриває вартість допомоги по безробіттю для бюджетів штатів 

строком на шість місяців. 25 березня Сенат схвалив пакет стимулюючих 

економіку заходів в розмірі $ 2 трлн (27 березня відбудеться голосування в 

Палаті представників). Зокрема, $ 500 млрд планується перерахувати до 

фонду підтримки компаній, міст і штатів, з них $ 25 млрд авіакомпаніям і $ 

17 млрд стратегічно важливим підприємствам. $ 500 млрд уряд має намір 

виплатити американцям c доходом до $ 75 тис. На рік (по $ 1,2 тис. На 

дорослого і по $ 500 на дитину). На підтримку малого бізнесу, окремі заходи 

по податковим канікулам виділяється $ 350 млрд, на розширене страхування 

безробіття-$ 250 млрд, власне на боротьбу з коронавірусів - $ 46 млрд. Крім 

того, ще $ 4 трлн готується виділити Федеральна резервна система. "Мова 

йде про рівень інвестицій в нашу країну, порівнянному з військовим часом", - 

заявив лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл. 

Бразилія. 16 березня уряд Бразилії анонсувало комплекс заходів з 

підтримки економіки. Він передбачає виділення майже 150 млрд реалів ($ 30 

млрд) в найближчі три місяці. З них близько 84 млрд реалів ($ 16,7 млрд) 

будуть спрямовані на виплату соціальної допомоги найбільш вразливим 

верствам населення (зокрема, в травні замість грудня пенсіонерам буде 

нарахована 13-а зарплата), 60 млрд ($ 12 млрд) підуть на підтримку малих і 

середніх підприємств - їм буде надана відстрочка сплати. 4,5 млрд реалів 

(майже $ 1 млрд) будуть спрямовані на безпосередню боротьбу з 

коронавірусів.  

Чилі. В рамках стимулювання економіки в Чилі будуть виділені $ 11,7 

млн (4,7% ВВП) для вирішення заходів, які розділені на три сфери: зміцнення 

бюджету системи охорони здоров'я, захист доходів сімей і захист робочих 

місць і підприємств. Зокрема, кошти будуть спрямовані на компенсацію 

припинення виплат податків на прибуток підприємств протягом трьох 

місяців, відстрочку сплати ПДВ для компаній з продажами менше $ 12 млн. 
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Австралія. 12 березня уряд Австралії оголосив про введення пакету 

економічних заходів на суму 17,6 млрд австралійських доларів ($ 10,5 млрд), 

22 березня - другого пакету в розмірі 66 млрд австралійських доларів (майже 

$ 40 млрд). Сукупний обсяг двох програм складе майже 10% ВВП країни. 

Заходи будуть спрямовані в першу чергу на збереження рівня життя 

громадян, які отримують допомогу, в тому числі пенсіонерів, і людей, які 

втратили роботу в результаті кризи. В якості додаткових виплат до 

посібників протягом наступних шести місяців буде направлено 14,1 млрд 

австралійських доларів ($ 8,4 млрд), на підтримку малого і середнього 

бізнесу - 31,9 млрд ($ 19 млрд). Крім того, банками будуть пом'якшені умови 

його кредитування. 

Індія. Уряд Індії планує виділити 150 млрд рупій (близько $ 2 млрд) на 

розвиток медичної інфраструктури, індивідуальні засоби захисту та 

обладнання для ізоляції тих, що заразилися. З метою відновлення економіки 

країни резервний банк Індії планує вже з квітня ввести в обіг додаткові 

готівкові гроші - до 1 трлн рупій (понад $ 13 млрд). 

Китай. На початку лютого влада Китаю озвучили ряд заходів з 

підтримки фінансової системи і захисту економіки країни. Зокрема, 

Народний банк Китаю (НБК, центробанк) 3. лютого надав додаткову 

ліквідність ринків в розмірі 1,2 трлн юанів (більше $ 170 млрд). Це вливання 

ліквідності стало найбільшою в Китаї операцією на відкритому ринку 

протягом одного дня з 2004 року. НБК також знизив процентні ставки по 

кредитах для підтримки компаній. Міністерство фінансів КНР, в свою чергу, 

дозволило місцевим органам влади провести додаткові запозичення на 290 

млрд юанів ($ 41,5 млрд) у формі цільових облігацій для фінансування 

інфраструктурних проектів, що дозволить стимулювати зростання економіки. 
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Республіка Корея. 24 березня влада Республіки Корея направили в 

якості екстреної фінансової допомоги бізнесу, який опинився в кризовій 

ситуації через пандемію, 100 трильйонів вон ($ 80 млрд). Зокрема, уряд 

вирішив надати кредити на суму 58 трлн вон ($ 47 млрд), щоб допомогти 

малим і середнім підприємствам. На стабілізацію ринку облігацій виділено 

20 трлн вон ($ 16 млрд). Крім того, створено фонд підтримки ринку акцій в 

розмірі 10,7 трильйона вон ($ 8,5 млрд) для протидії відтоку капіталу. 

Туреччина. 20 березня влада Туреччини оголосили про пакет 

економічних заходів в розмірі 100 млрд лір ($ 15,3 млрд). Він передбачає 

збільшення мінімального розміру пенсії до 1500 турецьких лір ($ 230), 

виділення 2 млрд лір ($ 308 млн) в якості фінансової допомоги бідним сім'ям, 

надання прямих субсидій і субсидованих кредитів експортним компаніями 

для захисту від можливого падіння експорту. Малі та середні підприємства 

отримають відстрочки по банківських кредитах до шести місяців. В рамках 

підтримки туристичного сектора введення податку на проживання в готелях 

буде відкладено до 1 листопада 2020 року, податки та обов'язкові платежі за 

квітень, травень і червень для компаній, що орендують готелі, - на шість 

місяців. ПДВ для авіакомпаній, які здійснюють внутрішні перевезення в 

Туреччині, знижений з 18% до 1% на три місяці, починаючи з квітня. 

Саудівська Аравія. 20 березня влада королівства анонсували виділення 

120 млрд ріалів ($ 32 млрд) для підтримки економіки в умовах нафтової 

кризи і поширення коронавирусной інфекції. Заходи включають допомогу 

банківському та фінансовому сектору, малому та середньому бізнесу, 

зокрема відстрочку податкових платежів і звільнення від різних державних 

зборів і мит. 

ОАЕ. 14 березня ОАЕ оголосили про виділення 100 млрд дирхам ($ 27 

млрд) на підтримку економіки. Банкам надані кредити під нульову процентну 

ставку, позичальникам дозволено затримувати виплату основної суми і 

відсотків по ним на строк до шести місяців. Банкам дозволено вивільнити 
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свої страхові запаси капіталу для збільшення кредитного потенціалу і 

підтримки економіки. 22 березня пакет допомоги був збільшений до 126 

млрд дирхам ($ 34 млрд). 
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Єгипет. 22 березня президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що 

уряд виділив 100 млрд єгипетських фунтів ($ 6,4 млрд) на фінансування 

плану з протидії кризі, викликаному поширенням коронавируса. Гроші 

будуть спрямовані на фінансування нерухомості і в сектор туризму для 

забезпечення безперервної роботи готелів. Економічні заходи також 

передбачають зниження цін на природний газ (до $ 4,5 за мільйон теплових 

одиниць; раніше коштував $ 5,5) і електроенергію (на 10 піастрів; $ 0,0063) 

для галузей промисловості. Крім того, дозволена відстрочка погашення за 

кредитами терміном на шість місяців для малих і середніх підприємств, а 

також призупинення дії податку на сільськогосподарські землі на два роки. 

Сплата податку на нерухомість з підприємств і туристичних об'єктів 

відкладена на три місяці. Близько 20 млрд єгипетських фунтів ($ 1,28 млрд) 

виділено для підтримки фондової біржі країни. 
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ПАР. 23 березня президент ПАР Сиріл Рамапоса оголосив про вжиття 

заходів щодо підтримки підприємств. Звільнені працівники в період пандемії 

і карантинних заходів будуть отримувати кошти в розмірі своєї заробітної 

плати, хворі на робочому місці - зі спеціального Компенсаційного фонду. 

Уряд задіює податкові субсидії протягом наступних чотирьох місяців для 

працівників приватного сектора, які заробляють менше 6500 ранд в місяць 

(або $ 371). Це торкнеться понад 4 млн осіб (населення країни - 57,7 млн). 

Власники бізнесу з оборотом менш 50 млн ранд ($ 2,9 млн) на рік отримають 

20% знижку на виплату прибуткового податку протягом чотирьох місяців, а 

також знижку на корпоративний податок протягом шести місяців. Це 

торкнеться понад 75 тис. Малих і середніх підприємств. Всі малі і середні 

підприємства можуть просити про звільнення від існуючих заборгованостей і 

платежів, на особливі виплати можуть претендувати туристичні та готельні 

фірми. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Посыбник ДРЕ Зарецька 

Антиінфляційна політика 

Важливим індикатором негараздів у економіці є інфляція, яка 

характеризується загальним підвищенням цін та зниженням купівельної 

спроможності грошей. Вона виникає не стихійно, а внаслідок перевищення 

випуску грошей над виробництвом товарів. 

Нині інфляція, особливо в умовах пандемії,  стала постійним 

фактором економічного життя і повна її ліквідація практично неможлива. 

По-перше, що нижчим є темп інфляції, то важче її зменшити. По-друге, 

досвід розвинутих країн свідчить, що помірна, порівняно стабільна та 

передбачувана інфляція ще не створює великих проблем в економіці. Вона 

навіть може стимулювати певне пожвавлення виробництва та підвищення 

зайнятості. Але її неконтрольоване зростання сприяє розвитку негативних 

процесів в економічному організмі, уражаючи виробництво, розподіл та 

споживання. 

Антиінфляційна політика – це комплекс відповідних заходів 

державного регулювання економіки, які спрямовані на боротьбу з 

інфляцією. 

У міжнародній практиці застосовуються такі класичні напрямки 

антиінфляційної політики: 

1. Політика доходів (регулювання витрат): 

- фіксація цін; 

- „заморожування” зарплати; 

- укладання угод про цінову політику з галузями; 

- обмеження зарплати за допомогою податків. 
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Політика 
доходів 

Грошов

а 

кредитн

а 

політика 

Фіксація цін 
“Заморожування” зарплати 

Укладання угод про цінову політику з 

галузями Обмеження зарплати за допомогою 

податків 

2.Дефляційна політика (регулювання попиту) 

3.Адаптаційна політика: 

- індексація доходів; 

- погашення інфляційних очікувань. 

Сутність дефляційної політики полягає у тиску на окремі елементи 

платоспроможного попиту з метою його обмеження. 

Обмеження грошової маси проведенням грошово-кредитної політики, 

хоч і головний, але далеко не єдиний напрямок приборкування інфляції 

попиту. Відомо, що кількість грошей в обігу може бути великою або малою 

лише відносно кількості товарів, тобто їх величина залежить від товарного 

забезпечення грошової маси. Відтак збільшення обсягів виробництва за 

незмінного абсолютного розміру грошової маси веде до її відносного 

зменшення і, відповідно, до падіння темпів інфляції. Тому одним з 

напрямків дефляційної політики є збільшення виробництва передовсім у 

галузях, які випускають товари  і  надають послуги  населенню. З цією  

метою   вживаються заходи структурно-інвестиційної політики, які 

передбачають обмеження монополізму й розвиток конкуренції, залучення 

іноземних інвестицій, проведення раціонального протекціонізму щодо 

національного виробника. Названі заходи спрямовано на припинення спаду 

виробництва, що забезпечує приборкання одного з найважливіших чинників 

інфляції –  зменшення товарного забезпечення грошей. 
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Рис. 9. 5  Напрямки антиінфляційної 
політики 

 

 

Бюджетна антиінфляційна політика 

спрямована на скорочення бюджетного 

дефіциту базується на: 

- збільшенні доходів за рахунок: підвищення податкових ставок, 

випуску державних цінних паперів (не інфляційний ресурс фінансування 

бюджетного дефіциту); 

- скороченні державних видатків: зменшення обсягів бюджетних 

капіталовкладень, поступове скорочення дотування збиткових державних 

підприємств, перегляд системи трансфертів , часткова приватизація сфери 

освіти, охорони здоров'я тощо. 

У країнах з перехідною економікою найбільш актуальним є вирішення 

проблеми фінансування діючих та дотування збиткових підприємств. 

Держава повинна  надавати  пряму бюджетну підтримку тільки  окремим 

підприємствам,  які відповідають пріоритетам її структурної політики і 

здатні за такої підтримки досягти ефективного господарювання. При цьому 

потрібно спрямовувати грошові ін'єкції безпосередньо у виробництво, а не 

на сплату накопичених раніше боргів. 

Другий напрямок антиінфляційної політики – політика доходів – пряме 

обмеження зростання цін і доходів в першу чергу заробітної плати. На 

думку ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку) 

максимальна ефективність політики доходів виявляється тоді, коли 

основним чинником інфляції є підвищення витрат. Скорочення зарплати 

веде до скорочення витрат, ціни, з одного боку, але, з другого боку, веде до 
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скорочення доходів, тому політика доходів часто використовується з 

дефляційною політикою. 

Варіанти політики доходів: 

- „заморожування” цін та зарплати на певному рівні. 

Використовується лише в короткостроковому періоді т.я. спричиняє 

дефіцит товарів і приховану форму інфляції; 

- обмеження рівня цін тільки в певних розмірах, укладанню угод 

про цінову політику з галузями, обумовленню темпів зростання зарплати в 

колективних угодах, обмеженню зарплати за допомогою податків. 

Адаптаційна політика спрямована не стільки на боротьбу з інфляцією 

скільки на пристосування до неї, включає індексацію доходів пов’язану з 

зниженням доходів в результаті підвищення цін (підвищення зарплати 

працівникам бюджетних установ, пенсій тощо). Така індексація не усуває 

інфляції, а лише пом’якшує її вплив. 

Адаптаційна політика направлена також на припинення інфляційних 

очікувань, тобто на подолання побоювань суб’єктів економічної системи 

щодо безперервного подорожчання товарів і знецінення заощаджень. За 

таких умов населення чекає від держави не стільки компенсації доходів, 

скільки приборкання самої інфляції. Проблему припинення адаптаційних 

сподівань простіше подолати за умов постійного розвитку та зміцнення 

механізму ринкової систем 

 

 

 

Також вийшла Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 

р. N 179, Про затвердження Національної економічної стратегії на період 

до 2030 року 
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Дисер Стал Розв 

5.1 Концептуальне забезпечення державного регулювання 

сталого розвитку України 

1.1.  Концептуальне забезпечення державного регулювання сталого 

розвитку України 

 

Наразі в Україні чинною є підписана Президентом України 12 січня 

2015 року “Стратегія сталого розвитку “Україна-2020”, що відображає 

економоцентричну модель з деякими акцентами на соціальних аспектах, 

незважаючи на задекларовану мету – впровадження в Україні європейських 

стандартів життя. “Стратегія сталого розвитку “Україна-2020”” – документ, 

який визначає напрямки і пріоритети розвитку України на період до 2020 

року. Вона була розроблена з ініціативи Президента України і представлена 

25 вересня 2014 року. 12 січня 2015 року Президент України підписав Указ 

“Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020””. “Стратегія-2020” 

складається із чотирьох векторів руху: сталий розвиток держави; безпека 

держави, бізнесу і громадян; відповідальність і справедливість; гордість за 

Україну в Європі та світі. Головною передумовою реалізації Стратегії є 

суспільний договір між владою, бізнесом і громадянським суспільством, де 

кожна сторона має свою зону відповідальності [360]. 

У Стратегії пріоритетними для виконання визнані такі реформи і 

програми: реформа системи національної безпеки та оборони; оновлення 

влади й антикорупційна реформа; судова реформа; реформа правоохоронної 

системи; децентралізація та реформа державного управління; дерегуляція та 

розвиток підприємництва; реформа системи охорони здоров’я; податкова 

реформа; програма енергонезалежності; програма популяризації України у 

світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі 

[360]. 

“Мета реформ – досягти європейських стандартів життя і підготуватися 

до того, щоб в двадцятому році подати заявку на членство в ЄС” [299]. 
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Проте для реалізації мети, необхідним є вироблення тактичних кроків її 

досягнення. Окремі показники стратегії є амбітними, але, з точки зору 

існуючих економічних реалій, практично недосяжними (встановлено за 

результатами досліджень у розділі 4). Незважаючи на особливу гостроту 

екологічних, економічних і соціальних проблем, що піднімаються в 

“Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”” не отримала раціонального 

продовження, – на даний час не виконано усіх заявлених пунктів (за 

результатами досліджень розділу 4) [231]. 

Ціллю для України має стати концепція сталого розвитку, спрямована 

на задоволення потреб сучасного покоління без шкоди майбутнім, що 

охоплює відмову від екстенсивного техногенного типу використання 

відновлюваних і невідновлюваних  природних  ресурсів  та  перехід  до  

ощадливого  типу економіки, забезпечення балансу між потенціалом 

природи та потребами людей, досягнення балансу інтересів усіх підсистем 

соціально-економічної системи у перспективі [64, c. 82]. Сталий розвиток 

повинен забезпечувати взаємоузгоджене поєднання соціальних, екологічних, 

економічних цілей та їх реалізацію в єдиній керованій державою системі: 

socially&ecologically&economic. Такі ж принципи мають бути враховані при 

створенні національної концепції сталого розвитку. Виконуваність є 

кінцевим критерієм ефективності концепції: ефективна концепція виключає 

можливість її невиконання [276]. 

Пропонуємо схему формування концептуальних засад удосконалення 

стратегічного планування сталого розвитку держави, яка достатньою мірою 

відповідає вимогам і сприятиме створенню на її основі інших нормативних 

актів щодо розглядуваної проблематики (рис. 5.1). 

На основі концептуальних засад удосконалення стратегічного 

планування сталого розвитку держави слід розробити державні стратегії 

сталого розвитку. У процесі прийняття концепції варто взяти до уваги 

практику держав ЄС з розробки “білої книги”, де містяться пропозиції щодо 
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проекції діяльності у сфері сталого розвитку, та “зеленої книги” як 

ініціативи до громадського обговорення концепції сталого розвитку.  

 

КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Глобальна необхідність сталого 

розвитку 

 Визначення поняття сталого 

розвитку 

 Мета сталого розвитку у 

глобальному масштабі 

 

 

 

 

 

Цілі та завдання сталого розвитку 

Соціальна складова 
 

   

 

 

 
 

 
 

 

Здоров’я і якість життя 

населення 

Розвиток 

суспільного капіталу 

 

Інституційне забезпечення сталого розвитку 

політичний (державний) інститут, нормативно-правовий інститут, приватний інститут, 

суспільний (громадський) інститут 

Засоби і механізми забезпечення сталого розвитку 

нормативно-правовий; інституційний; організаційно-управлінський; фінансово-

економічний; інформаційно-комунікаційний 

Оцінювання та моніторинг сталого розвитку 

На основі розробленої схеми оцінювання та аналізу виконання запланованих реформ 

 

Рис. 3.1. Структура Концепції сталого розвитку України 

 

Мета сталого розвитку в національному вимірі 

формування балансу соціальних, екологічних і економічних складових розвитку задля досягнення економічного 

зростання та підвищення якості життя людей; зменшення соціальної, гендерної, територіальної нерівності; оптимальне 

використання природних ресурсів; подолання кліматичних та екологічних проблем 

Передумови переходу України до сталого розвитку 
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Урівноважений, збалансований 

розвиток галузей економіки 

Енергетика Промисловість 

Транспорт Агровиробництво 

 

Передумови формування цілей сталого розвитку 

Бачення майбутнього України. Цільові орієнтири сталого розвитку мають бути обрані згідно з 

програмою “Перетворення світу SDGs 2015”, яка містить 17 глобальних цілей. Принципи і пріоритети 

сталого розвитку повинні відповідати “Декларації ООН з навколишнього середовища і розвитку ”1992 

(27 принципів), запропонованим автором принципам регулювання сталого розвитку 
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Застосування “зеленої книги” є важливою складовою подальшого 

формування концепції, це декларація відкритості влади, початку 

обговорення питань сталого розвитку та можливості врахування 

пропозицій експертів у процесі розробки концепції в майбутньому. 

Застосування та видання “білої книги” дає можливість вирішувати 

кілька пов’язаних між собою завдань: 1) інформування про підходи органів 

державного управління щодо вирішення окремих проблем; 2) чітке 

розуміння громадянами держави цілей, яких заплановано досягти, та змін 

соціально-екологічного життя, які передбачено здійснити; 3) декларація 

напрямків розвитку перед світовими організаціями та міжнародними 

інституціями, що також і підвищує контрольованість реалізації. 

Особливостями застосування “білої книги” є загальна підтримка 

громадянами та експертами задекларованих змін. 

Відповідно до опрацьованих теоретико-методологічних засад сталого 

розвитку (п.1.3), розроблений проект Концепції сталого розвитку України, 

на основі якої повинні формуватися усі подальші стратегічні документи із 

законодавчою імплементацією до них (див. додаток Р). Складовими 

частинами Концепції сталого розвитку України можуть бути: 1) 

основоположні засади концепції сталого розвитку; 

2) мета і передумови формування цілей сталого розвитку; 3) цілі й завдання 

сталого розвитку; 4) інституційне забезпечення сталого розвитку; 5) засоби і 

механізми забезпечення сталого розвитку; 6) моніторинг сталого розвитку. 

Насамперед, це наведення основних положень сталого розвитку, тенденцій у 

глобальному та українському масштабі, обґрунтування потреби 

(доцільності) досягнення сталого розвитку держави. Далі – формування 

мети сталого розвитку та передумов і принципів досягнення гармонійного 

розвитку. 

Концепція сталого розвитку України повинна відображати такі 

компоненти: 
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І. Цільово-результативий компонент, що включає мету та цілі 

концепції, плановані результати (розділ 2 і 3 Концепції). 

ІІ. Концептуальний компонент, що визначає необхідність переходу до 

сталого розвитку, принципи досягнення сталого розвитку (розділ 1 

Концепції). 

ІІІ. Організаційно-управлінський, що визначає інституції та механізми 

(розділ 5 Концепції). 

ІV. Оцінювально-результативний, що визначає завдання та індикатори 

моніторингу досягнення цілей (розділ 6 Концепції). 

V. Корегувальний, що визначає механізми корекції цілей та завдань, 

досягнення яких змінюється у процесі виконання (розділ 6 Концепції). 

Основоположними цілями національної Концепції сталого розвитку 

визначені:  

Економічна складова. Забезпечення потенціалу зростання економіки 

та її інноваційної спрямованості. 

Ціль 1 – інтенсифікація виробництва товарів і послуг, зростання 

експортного потенціалу, зростання інноваційної (технологічної) економіки, 

інтенсифікація наукових досліджень, що застосовуються на виробництвах. 

Пріоритетні завдання: створення сприятливого середовища інвестування, 

зменшення ризиків ведення підприємницької діяльності, стимулювання 

капітальних інноваційних вкладень у виробництво. 

Ціль 2 – збалансування розвитку галузей народного господарства, 

усунення економічних диспропорцій, забезпечення оптимального 

розміщення продуктивних сил, побудова ефективної структури економіки, 

забезпечення соціально-екологічного спрямування діяльності підприємств, 

раціональне застосування ресурсів та енергії у народному господарстві. 

Пріоритетні завдання: стимулювання підприємницького та бізнес-

середовища, дотування та стимулювання розвитку окремих, пріоритетних, 
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галузей народного господарства, розвиток інфраструктури підприємництва 

(індустріальні парки, бізнес-хаби тощо). 

Соціальна складова. Забезпечення високої якості життя громадян. 

Ціль 1 – високе матеріальне забезпечення, забезпечення здоров'я 

громадян, зменшення соціального розшарування, соціальна захищеність 

громадян та соціальна активність є пріоритетним у політиці держави. 

Пріоритетні завдання полягають у розробці та реалізації програм щодо: 

покращення здоров’я та збільшення тривалості життя громадян, загального 

покращення демографічної ситуації, забезпечення високого рівня доходів 

громадян, рівного доступу до соціальних послуг, освіти, науки та охорони 

здоров’я, достатній рівень пенсійного забезпечення, поширеність культури 

та спорту, гендерна рівність. 

Ціль 2 – розвиток суспільного капіталу. Пріоритетні завдання: зростання 

рівня контрольованості органів влади зі сторони суспільства, публічності та 

прозорості діяльності державних інститутів та доступу до прийняття рішень, 

забезпечення інтересів основних груп населення, зокрема молоді, державна 

фінансова підтримка їхньої суспільної діяльності 
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3.3. перспективи удосконалення  

 

NKU book   с.15-25 

Фінансово-економічні глобальні тренди 
 

У складних глобальних умовах, а також в ситуації пандемії, для України 

життєво важливою є реалізація ефективної стратегії, яка не тільки захистить 

її від зовнішньої агресії, а й дозволить швидкими темпами розбудувати 

потужну економіку, що стане міцним фундаментом для збереження цілісності 

і суверенітету країни. 

Тому для України надзвичайно цікавим є світовий досвід подолання 

наслідків глобальної фінансової кризи та економічної рецесії, що розпочались 

у 2008 році. 

Світовий досвід центральних банків у подоланні стагнації 

економік. У 2008 році, по суті, відбулась фундаментальна зміна філософії 

центрального банкінгу, яку називають новою ерою монетарної політики. Її 

сутність полягає в інтенсивному проведенні кількісного пом’якшення, 

переорієнтуванні грошових потоків з фінансового сектору на кредитування 

реального виробництва, зокрема проведення нової індустріалізації 4.0, 

розвитку високих технологій, малого і середнього бізнесу. Так, 

• ФРС США реалізувала безпрецедентну програму кількісного 

пом’якшення (QE) та стимулювання кредитування малого і середнього 

бізнесу (Purchase of MBS Program ). На фоні економічного зростання у США 

почався процес переходу монетарної політики ФРС до помірного 

підвищення ставок, проте вона залишатиметься досить м’якою для 

подальшої підтримки економічного зростання і зайнятості; 

• Банк Англії більш ніж чотири роки проводить Програму пільгового 

рефінансування банків, які кредитують реальний сектор, зокрема малий і 

середній бізнес (Funding for Lending Scheme2  with “incentives for lending 
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skewed towards SMEs”); 

ЄЦБ продовжує здійснювати цільові довгострокові операції 

рефінансування для кредитування банками виробництва (Targeted for Long-

Term Refinancing Operations: for non-mortgage bank lending); монетарна 

політика ЄЦБ в цілому спрямована на використання програми кількісного 

пом’якшення через викуп цінних паперів для стимулювання економіки і 

поступове зниження обсягів викупу; 

- Народний банк Китаю провів цільове скорочення обов’язкового 

резервування щодо операцій кредитування агропромислового комплексу та 

малого і середнього бізнесу (Targeted reserve requirement reductions for 

lending to agriculture and small business); 

- Банк Кореї реалізовує пакет стимулювання розвитку малого і 

середнього бізнесу (Stimulus package: finance for SMEs); 

- Банк Японії проводить політику кількісного і якісного пом’якшення 

(QQE – Qualitative and Quantitative Easing). 

За Європейськими директивами мінімальний рівень стартового 

капіталу для банків встановлено на рівні 5 млн. євро, проте у разі 

особливої важливості банку для економіки допускається 1 млн. євро. 

Для банків, які кредитують малий і середній бізнес, введено 

коефіцієнт підтримки (supporting factor) 0,76 для пом’якшення вимог до 

капіталу. В цілому, глобальним трендом є інтенсивне впровадження 

економічних і монетарних стратегій, спрямованих на активне стимулювання 

економік, державну підтримку інноваційної активності, підтримку 

кредитування реального сектору засобами монетарної і структурної політики. 

 

Внаслідок існування зазначених фінансово-економічних глобальних 

ризиків та переходу глобальної конкуренції на новий технологічний рівень, 

більшість країн намагається використати поточні переваги економічного 

зростання як вікно позитивних можливостей для проведення структурних 
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реформ і переходу до інноваційного економічного зростання з метою 

запровадження шостого технологічного укладу і адаптації до вимог 

четвертої промислової революції. 

3.3.  Прогнозовані сценарії виходу економіки економіки із кризи 

 

Вызовы 2020 года 
У світовій економіці почалася економічна криза, що безумовно позначиться 
на Україні. 
Криза була спровокована реакцією влади більшості держав на поширення 
коронавируса COVID-19, який розкрив на поверхню накопичені проблеми з 
доларовою ліквідністю в фінансовій системі і борговими проблемами 
корпорацій. 
 
Зараз криза переходить з фінансового сектора в реальну економіку. 
Економіка переживає унікальне поєднання відразу двох шоків - падіння 
попиту через карантинів і зниження пропозиції товарів через зупинку 
підприємств і порушеною логістики. І все це накладається на величезні 
борги, накопичені до початку кризи. 
 
Ми пропрацювали 3 сценарії розвитку подій і визначили їх вплив на 
економіку України: 
• Базовий W-подібний криза - підйом з початку 2021 року. 
• Песимістичний L-подібний криза - підйом почнеться в другій половині 2021 
року. 
• Оптимістичний сценарій V-подібний кризовий зростання почнеться в 4-му 
кварталі 2020 року. 
Україна має високі шанси на відновлення співпраці з МВФ в 2020 році. 
Ситуація з коронавірусів матиме сезонний характер і торкнеться тільки 1-2 
кв. 
У даному сценарії аналітики Capital Times виходять із припущення, що НБУ і 
Мінфін продовжать зберігати помірну фіскальну і монетарну політику - буде 
невелике пом'якшення, але система залишається в рівновазі. 
 
• Україна відновить співпрацю з МВФ. 
• Світова криза W-подібної форми і падіння ВВП України на 4%. 
• Економічний підйом почнеться в 1 кварталі 2021 року. 
• Середньорічний курс гривні за підсумками року складе 30,3 грн / дол. (Пік 
35 грн / дол). 
• Інфляція виросте до 10,5%. 
• Доларовий ВВП України знизиться на 9,9% до $ 139,4 млрд. 
• Валютні резерви НБУ впадуть до $ 18,6 млрд 
базовий сценарій 
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Песимістичний сценарій вважаємо дуже ймовірним через високу 
невизначеність по глибині світової економічної кризи 
• Світова криза L-подібної форми і падіння ВВП України на 10%. 
• Економічний підйом почнеться в 2-му півріччі 2021 року. 
• Середньорічний курс гривні за підсумками року складе 32,6 грн / дол. (Пік 
45 грн / дол). 
• Інфляція виросте до 16,5%. 
• Доларовий ВВП України знизиться на 17,2% до $ 128,2 млрд. 
• Валютні резерви НБУ впадуть до $ 10,1 млрд. 
 
У даному сценарії аналітики Capital Times виходять з ризиків, що Україна не 
змогла домовитися з МВФ або запустила надмірне монетарне або 
фіскальне стимулювання. Додаткові боргові, бюджетні та політичні 
проблеми в Україні провокують активну девальвацію гривні. 
Песимістичний сценарій 
 

 

 

Пік кризи може припасти на 2 кв. 2020 р після чого піде швидке відновлення 

економіки на монетарних і фіскальних стимулів, в т.ч. підтримки з боку 

МВФ 

• Світова криза V-подібної форми і реальний ВВП України не зміниться 

(0%). Економічний підйом почнеться в 4 кв. 2020 року. 

• Середньорічний курс гривні за підсумками року складе 28,5 грн / дол. 

(Пік 32 грн / дол). 

• Інфляція виросте до 6,3%. 

• Доларовий ВВП України знизиться на 2,8% до $ 150,5 млрд. 
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• Валютні резерви НБУ впадуть до $ 20,1 млрд. 

Валютні резерви НБУ впадуть до $ 18,6 млрд 

 
Базовийый сценарій 
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Песимістичний сценарій вважаємо дуже ймовірним через високу 
невизначеність по глибині світової економічної кризи 
• Світова криза L-подібної форми і падіння ВВП України на 10%. 
• Економічний підйом почнеться в 2-му півріччі 2021 року. 
• Середньорічний курс гривні за підсумками року складе 32,6 грн / 
дол. (Пік 45 грн / дол). 
• Інфляція виросте до 16,5%. 
• Доларовий ВВП України знизиться на 17,2% до $ 128,2 млрд. 
• Валютні резерви НБУ впадуть до $ 10,1 млрд. 
 
У даному сценарії аналітики Capital Times виходять з ризиків, що 
Україна не змогла домовитися з МВФ або запустила надмірне 
монетарне або фіскальне стимулювання. Додаткові боргові, 
бюджетні та політичні проблеми в Україні провокують активну 
девальвацію гривні. 

Пессимистический сценарий 
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У даному сценарії аналітики Capital Times виходять із припущення, що НБУ 
і Мінфін продовжать зберігати помірну фіскальну і монетарну політику - 
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буде невелике пом'якшення, але система залишається в рівновазі. Україна 
підпише нову велику програму співпраці з МВФ. 
оптимістичний сценарій 
 Пік кризи може припасти на 2 кв. 2020 р після чого піде швидке 
відновлення економіки на монетарних і фіскальних стимулів, в т.ч. 
підтримки з боку МВФ 
• Світова криза V-подібної форми і реальний ВВП України не зміниться 
(0%). Економічний підйом почнеться в 4 кв. 2020 року. 
• Середньорічний курс гривні за підсумками року складе 28,5 грн / дол. 
(Пік 32 грн / дол). 
• Інфляція виросте до 6,3%. 
• Доларовий ВВП України знизиться на 2,8% до $ 150,5 млрд. 
• Валютні резерви НБУ впадуть до $ 20,1 млрд. 
 
У даному сценарії аналітики Capital Times виходять із припущення, що НБУ 
і Мінфін продовжать зберігати помірну фіскальну і монетарну політику - 
буде невелике пом'якшення, але система залишається в рівновазі. Україна 
підпише нову велику програму співпраці з МВФ. 

 

 

 

 

Графическая информация 
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Цей матеріал підготовлений інвестиційним радником Capital Times і носить 

виключно інформаційний характер, а також не є зобов'язанням для 

здійснення інвестиційної діяльності. 

Жодна особа, ні за яких обставин не повинно розглядати наведені прогнозні 

величини прибутковості як гарантію її отримання, так само як обов'язок 

Capital Times досягнути будь-якого позитивного результату від довірчого 

управління 

 

Мінекономіки спрогнозувало ВВП 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства 

прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%. 

Про це йдеться в проекті відповідної постанови, який значиться в порядку 

денному Кабінету міністрів 29 липня, передає "Інтерфакс-Україна". 

У 2022 році зростання ВВП очікується на рівні 4,3% при інфляції 6,2%. 

Мінекономіки побудувало макропрогноз з урахуванням середньорічного 

курс гривні 29,1 за долар. 

Як зазначено в проекті постанови, зростання експорту очікується на 2,9% в 

наступному і на 6,4% в 2022 році, тоді як зростання імпорту прогнозується на 

рівні 10,6% і 10% відповідно. 



90 

 

Дефіцит торгового балансу складе в 2021 році 10,4 млрд доларів і 13,6 млрд 

доларів в 2022 році. 

Доопрацьований макропрогноз передбачає збільшення мінімальної зарплати 

в 2021 році до 6,25 тис грн (в два етапи - до 6 тис грн з початку 2021 року і до 

6,5 тис грн з 1 липня), а в 2022 році - до 6,7 тис грн і до 7,176 тис грн в 2023 

році. 

Згідно з очікуваннями міністерства, номінальна середньомісячна зарплата 

складе в наступному році 13,6 тис грн і 15,4 тис грн в 2022 році. При цьому 

безробіття складе 9,2% працездатного населення в наступному році і 8,5% - 

через рік. 

Номінальний ВВП в наступному році очікується на рівні 4,505 трлн грн з 

подальшим зростанням до 5,089 трлн грн в 2022 році. 
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ВИСНОВКИ 

 

Економічний спад на тлі пандемії привів до безпрецедентного зростання 

світового боргу. Як підрахували фахівці Інституту міжнародних фінансів 

(IIF), з січня по жовтень відповідна сума збільшилася на $ 15 трлн і 

перевищила $ 272 трлн. За оцінкою організації, зараз обсяг заборгованості 

більш ніж втричі перевищує розмір глобальної економіки.  
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