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У статті обґрунтовано сутність держав-
ного регулювання економіки, опрацьовано 
основні підходи, напрями та інструменти 
державного впливу на перебіг економічних 
процесів. Проаналізовано питання підви-
щення ефективності державного регулю-
вання економіки. Характеризується мета 
державного регулювання та визнача-
ються форми його успішного здійснення. 
Розглянуто причини необхідності втру-
чання держави в становлення економіки. 
Вказано принципи успішного досягнення 
цілей державної економічної політики. 
Ключові слова: державне регулювання, 
трансформація, економіка, ринкова еко-
номіка, механізм державного регулювання, 
виробництво, власність.

В статье обоснована сущность госу-
дарственного регулирования экономики, 
обработаны основные подходы, направ-
ления и инструменты государственного 
влияния на ход экономических процессов. 
Проанализированы вопросы повышения 
эффективности государственного регу-
лирования экономики. Характеризуется 
цель государственного регулирования и 

определяются формы его успешного осу-
ществления. Рассмотрены причины необ-
ходимости вмешательства государства 
в становление экономики. Указано прин-
ципы успешного достижения целей госу-
дарственной экономической политики. 
Ключевые слова: государственное регу-
лирование, трансформация, экономика, 
рыночная экономика, механизм государ-
ственного регулирования, производство, 
собственность. 

In the article the essence of state regulation of 
the economy, the main approaches worked, 
directions and instruments of state influence 
on the economic processes. Analyzed the 
issue of increasing the effectiveness of state 
regulation of the economy. Characterized pur-
pose of government regulation and determined 
forms its successful implementation. Causes 
necessity of state intervention in the economy 
becoming. This principle successfully achieve 
the objectives of economic policy. 
Key words: government regulation, trans-
formation, economy, market economy, the 
mechanism of state regulation, production, 
property. 

Постановка проблеми. Питання розвитку і 
територіальної взаємодії є надзвичайно актуаль-
ними для України, адже відсутність обґрунтованої 
політики соціально-економічного розвитку всієї дер-
жави може привести до зростання диспропорцій та 
загострення економічних, політичних і соціальних 
проблем у регіонах. Налагодження ефективного та 
сталого соціально-економічного розвитку займає 
ключове місце у системі сучасної державної полі-
тики України. Адже доведено, що для досягнення 
відповідного соціально-економічного розвитку 
необхідною є наявність механізмів, функціонування 
яких забезпечує збалансованість і сталий розвиток 
усіх територій, їх інвестиційну привабливість, змен-
шення територіальних диспропорцій та ефективне 
державне регулювання тощо. 

На державному рівні проголошено, що регулю-
вання соціально-економічного розвитку належить 
до пріоритетних завдань і є одним із ключових 
положень процесу становлення нової моделі соці-
ально орієнтованої ринкової економіки в Україні, 
вагомим інструментом забезпечення територіаль-
ної цілісності та стабільності в державі. Зміцнення 
державності країни вимагає створення цілісного 
господарського механізму з ефективним вико-
ристанням місцевих ресурсів, переваг територі-
ального поділу праці та уникнення ускладнень на 
політичному, економічному та соціальному під-
ґрунті, що має забезпечити відповідна загально-
державна політика. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання соціально-економічного розвитку суспіль-
ства досліджували у своїх роботах такі зарубіжні 
вчені, як Й. Шумпетер, З. Бжезинський, В. Леон-
тьєв, У. Ростоу, Р. Солоу. У вітчизняній еконо-
мічній науці проблеми соціально-економічного 
розвитку вивчали Б.М. Данилишин, В.Д. Базиле-
вич, А.К. Василевський, В.М. Геєць, О.П. Кірдан, 
С.В. Мочерний, Ю.М. Пахомов, В.О. Стойка тощо. 
Різні аспекти соціально-економічних проблем і 
стратегічних пріоритетів розвитку розглядаються в 
працях О.Ю. Амосова, О.В. Безуглого, О.С. Коно-
топцева, С.В. Краснопьорова, В.В. Мамонова, 
О.В. Ольшанського, Н.М. Мельтюхової та ін. дослід-
ників. Проте наявні дослідження присвячені в осно-
вному економічним, теоретичним і прикладним 
проблемам державного регулювання соціально-
економічного розвитку. Разом із тим науковцями 
мало уваги приділяється іншим проблемам дер-
жавного регулювання соціально-економічного роз-
витку територіально-адміністративних одиниць. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування необхідності вдосконалення системного 
дослідження питань державного регулювання ста-
лого розвитку України в контексті соціально-еко-
номічних змін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективна соціально-економічна політика має 
забезпечувати високий рівень життя, про що 
наголошують у багатьох наукових публікаціях. 
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Це ж досягається лише тоді, коли людина забез-
печена самим необхідним, а також відповідними 
об’єктами соціальної інфраструктури, що повною 
мірою задовольняють її запити. Крім цього, на 
рівень життя впливають певні якісні характерис-
тики, пов’язані з розвитком суспільства, зокрема 
зі ступенем забрудненості навколишнього середо-
вища, шумовим фоном, станом здоров’я, рівнем 
розвитку системи охорони здоров’я тощо.

Таким чином, подолання негативних явищ соці-
ально-економічного розвитку та складних і супереч-
ливих процесів сучасних суспільних трансформа-
цій передбачає необхідність проведення виваженої 
та ефективної державної політики. «Складність 
нашої економічної ситуації, – зазначає проф. 
О.М. Шаров, – зумовлена багатоджерельністю її 
проблем». І причиною цього, на його думку, є «полі-
тика невизначеності в усіх її проявах [20, с. 62]. 
Тому вирішення проблем сталого соціально-еконо-
мічного розвитку вимагає зміни пріоритетів, нових 
підходів та політичної волі урядових структур. 

Здійснення державного регулювання територі-
ального розвитку в Україні стикається з багатьма 
труднощами. Перепонами державного регулю-
вання розвитку територій є відсутність єдиної 
нормативно встановленої процедури «відбору» 
регіональних проблем для прийняття рішень на 
державному рівні. До головних перешкод на шляху 
забезпечення ефективного державного регулю-
вання соціально-економічного та екологічного 
розвитку в Україні можна віднести: відсутність сис-
темного підходу до регіональної політики, неви-
значеність стратегічних перспектив регіональ-
ного розвитку; недостатнє використання наявних 
інструментів державного регулювання, спрямо-
ваних на стимулювання розвитку регіонів, у тому 
числі депресивних територій; низьку інституційну 
та фінансову спроможність місцевих органів влади 
щодо вирішення питань місцевого значення; від-
сутність дієвих та ефективних механізмів форму-
вання місцевих бюджетів на основі гарантованих 
державою соціальних стандартів надання послуг 
населенню незалежно від місця проживання; неза-
вершеність формування та недосконалість моделі 
управління на регіональному рівні [4, 16, 2].

Державне регулювання територіального роз-
витку, як і будь-яка інша діяльність держави, 
потребує також належного нормативно-право-
вого забезпечення. Назріла нагальна потреба у 
прийнятті та доопрацюванні низки законів та під-
законних актів, які б нормативно закріпили дов-
гострокову концепцію сталого розвитку України. 
Визначення пріоритетів і перспектив, адекватне 
формування цілей розвитку кожного конкретного 
регіону з урахуванням наявного ресурсного забез-
печення потребує запровадження стратегічного 
підходу до державного регулювання регіональ-
ного розвитку [9, с. 21]. 

Актуальність використання стратегічного під-
ходу визначається також активізацією європей-
ської інтеграції та міжрегіональним співробітни-
цтвом на рівні регіонів України та регіонів ЄС як 
спосіб виявлення конкурентних переваг еконо-
мічних агентів і національної економіки загалом. 
Цe cтавить пeрeд нашoю дeржавoю низку акту-
альних завдань, прioритeтнoгo значення, ceрeд 
яких набувають: рeфoрмування владних вiднocин, 
визначeння cтратeгiї рeалiзацiї принципiв ста-
лого рoзвитку на нацioнальнoму, рeгioнальнoму 
та мicцeвoму рiвнях; дoтримання збаланcoванoгo 
соціально-eкoнoмiчнoгo рoзвитку рeгioнiв та 
пiдвищeння їх кoнкурeнтocпрoмoжнocтi [11, с. 151]. 

Пріоритетні завдання державного управ-
ління сталим регіональним розвитком визнача-
ють зміст державного регулювання соціально-
економічного розвитку регіонів як систему, яка: 
1) ґрунтується нa здaтнocтi дo caмoрoзвитку тa 
вiдтвoрeння; 2) забезпечується децентралізацією 
та синергією; 3) визнaчaєтьcя функцioнaльним 
тa iнcтитуцioнaльним cпocoбoм oргaнiзaцiї 
взaємoдiї eлeмeнтiв; 4) забезпечується cукупнicтю 
здiйcнювaних органами місцевого управління, гро-
мадою та державою стратегічних зaхoдiв. Розро-
блення власної стратегії державного регулювання 
сучасних регіонів України в умовах реалізації її 
структурно інноваційної моделі економічного роз-
витку та досягнення рівня сталого економічного 
зростання на рівні всіх регіонів може базуватися 
на засадах закордонного досвіду стратегічного 
бачення економічного зростання. Зокрема, у 
«Стратегії для Польщі» розробленій міністром 
фінансів Польщі Ґ. Колодко, економіка має розгля-
датися як суспільна, соціальна і ринкова [13].

Оскільки сталий розвиток національної еконо-
міки є неможливим поза соціумом, без широкого 
залучення до нього широких верств населення, 
то подолання кризи соціального складника еконо-
мічної політики держави слід шукати на засадах 
забезпечення суспільного консенсусу. У ХХІ ст. 
конкурентоспроможними будуть держави, здатні 
скористатися власним історичним досвідом і вико-
ристати найкращі характеристики інших моделей 
для мобілізації ресурсів за допомогою ефектив-
ної системи стратегічного планування, налаго-
дження механізмів взаємодії з громадянським сус-
пільством та інвестування в соціальні програми 
[1, с. 15].

У розвинених країнах дедалі більше концентру-
ються ресурси на стратегічних напрямах, викорис-
товуючи для цього значні бюджетні кошти, страте-
гічне планування, промислову політику. П. Єщенко 
з цього приводу зауважує, що саме ті країни, які 
відійшли від неоліберальної моделі й опираються 
на визначальну роль держави в економічному роз-
витку, забезпечили сприятливі умови для модерні-
зації національної економіки [7, с. 5].
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Сумніви у традиційних та випробуваних на 
попередніх етапах еволюційного розвитку сус-
пільства інструментах регулювання ліберальної 
моделі економіки ґрунтуються на поширенні прак-
тики отримання неочікуваних і навіть протилеж-
них бажаним результатів державних регуляторних 
впливів [14, с. 19]. 

У багатьох країнах стимулювання споживчих 
витрат домашніх господарств тривалий час викорис-
товувалося як засіб антикризової політики, однак це 
не привело до відповідного збільшення схильності 
до нагромадження, а отже, не змогло перетворитися 
на механізм стимулювання інвестиційної діяльності. 
Бюджетна консолідація і податкова лібералізація 
виявили, що негативний вплив від зменшення дер-
жавних видатків є більш значним, ніж вплив скоро-
чення ставок оподаткування на активність суб’єктів 
господарювання. Натомість скорочення бюджетних 
витрат зменшує вплив уряду на сукупний попит і 
знижує дію вмонтованих бюджетних стабілізаторів. 
За незначного внутрішнього попиту відбувається 
надмірна концентрація на напрямах із гарантова-
ною ліквідністю продукції та зниження пропозиції 
відповідно до попиту, що скорочується, а фінансові 
ресурси суб’єктів господарювання використову-
ються не досить ефективно через зниження мотива-
ції до інвестування [8, с. 42–43].

Виважена економічна політика на перше місце 
ставить результативність економічних інструментів. 
За сучасних умов уже недостатньо результативними 
є такі методи, як тарифні обмеження, використання 
державного замовлення, зміна облікової ставки, 
обмінного курсу, маніпулювання ставками оподатку-
вання. Держава повинна здійснювати стратегічний 
вплив на економіку, вибудовуючи свою політику на 
принципах, які доповнюють дію традиційних ринко-
вих важелів [6, с. 58]. Таким чином, виважена еко-
номічна політика передбачає обрання оптималь-
ного, спроможного забезпечити необхідні результати 
інструментарію регулювання макроекономічних 
процесів. Для цього мають бути враховані серед-
овище, в якому здійснюється політика, суб’єкт, який 
її здійснює, наявність ресурсів і можливостей тощо. 
Однак при цьому досягається синергетичний ефект 
ендогенного розвитку на засадах подолання кризи 
довіри в суспільстві [18, с. 69–77]. В умовах Укра-
їни реалізація такої економічної політики має від-
буватися через поглиблення інституційних реформ і 
доповнення ринкових інструментів державною полі-
тикою, спрямованою на забезпечення стійкого еко-
номічного зростання. Натомість державна політика 
у розвинених країнах щоразу більшою мірою сприяє 
«вмонтуванню» позитивного потенціалу співпраці у 
механізми конкуренції, а також делегуванню влади 
об’єднанням підприємців [17, с. 18].

Держава повинна через структурні зрушення 
цілеспрямовано формувати інституційне підґрунтя 
для сприйняття економікою позитивних сигналів 

до економічного зростання. Зокрема, замість необ-
ґрунтованого виокремлення пріоритетних галу-
зей слід забезпечити спроможність економіки без 
зовнішнього втручання визначати й підтримувати 
ті пріоритети, які справді здатні сприяти модерні-
зації та зміцненню конкурентоспроможності. Зде-
більшого такими інструментами є функціональна 
підтримка експортної діяльності, інвестиційно-
інноваційної діяльності, структуризація фінансової 
системи для підвищення інвестиційного потенціалу 
економіки, створення робочих місць, розвитку під-
приємництва тощо. Водночас самодостатній внут-
рішній ринок, як зазначають А. Мазаракі та В. Лагу-
тін, підвищує роль ендогенних чинників у моделі 
національного економічного розвитку [15, с. 14].

Вчені з Інституту економіки та прогнозування 
НАН України обґрунтовують необхідність пере-
ходу української економіки на засади реконструк-
тивного розвитку. При цьому наголошується на 
важливості державних інвестицій, які повинні 
стати елементом обов’язкових видатків уряду. 
Реконструктивний тип економічного розвитку 
має ґрунтуватися на засадах інституційної спро-
можності усунення суперечностей у трикутнику 
«суспільство – держава – економіка». Концепція 
реконструктивного розвитку має важливе зна-
чення для України, оскільки зумовлює необхід-
ність зміни принципів вирішення господарських 
проблем. Структурні зрушення в економіці пови-
нні динамізувати розвиток внутрішнього ринку, 
сприяти підвищенню життєвого рівня населення. 
Реконструктивний розвиток є соціально спрямова-
ним, що передбачає збалансування інтересів усіх 
категорій домашніх господарств [3, с. 10].

Роль держави в економіці доцільно досліджу-
вати у межах неoiнституцiйнo-мiжпaрaдигмaльного 
синтезу, який oб’єднує рoзгляд екoнoмiчнoї 
прoблемaтики у широкому суспiльнoму кoнтекстi тa 
взaємoдiї з iншими гaлузями нaук, iдеї рефoрмувaння 
екoнoмiки з пoзицiй суспiльнoгo кoнтрoлю тa 
держaвнoгo регулювaння. У межах такого підходу 
державу можна визначити як особливий тип орга-
нізації, що фундаментально відрізняється від інших 
організацій, які функціонують в економіці [10, с. 38].

Висновки з проведеного дослідження.  
За сучасних умов ринкових перетворень дер-
жавне регулювання територіального розвитку має 
стати ключовою ланкою. При цьому важливо від-
значити, що воно формується під впливом бага-
тьох факторів, певна сукупність яких створює 
підвалини теоретичних засад і посилення відпо-
відних територіальних впливів. Тобто є проблеми 
регулювання розвитку, які зумовлені складними 
взаємопов’язаними природними, просторовими, 
економічними, політичними і соціальними супер-
ечностями, що зумовлено досить значною неод-
норідністю територіальних складників країни та 
великою поліструктурністю організації влади. 
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