
Тема 11. Роль держави в ринковій економіці 
 

План 

1 Необхідність державного регулювання економіки. Економічні функції сучасної держави. 

2 Сутність державного регулювання. Основні форми і методи державного регулювання 

економіки. 

 

1 Необхідність державного регулювання економіки. Економічні функції сучасної 

держави. 

Ринок, який виник декілька тисячоліть тому, розвивався природним шляхом, пройшов 

складний шлях розвитку, змінюючись, пристосовуючись до нових умов і тим самим довів свою 

життєздатність. В цьому розумінні ринкову економіку можна розглядати як досягнення людської 

цивілізації, як найбільш ефективну із всіх відомих до цього часу форм організації суспільного 

виробництва. 

 Ринкова економіка хоч і є динамічною, але недостатньо стабільною системою. 

Нестабільність ринкової економіки має багато проявів: нестійкі темпи економічного зростання і 

циклічний характер розвитку, недовикористання ресурсів і неповна зайнятість, нестабільність 

загального рівня цін і інфляція. Ринкові механізми саморегулювання в кожному конкретному 

випадку здатні подолати кризові тенденції в економіці, однак в цілому для ринкової системи 

характерні періодичні коливання об'єму національного продукту, зайнятості та цін. Причому ці 

коливання є наслідком не тільки зовнішніх факторів, але перш за все недосконалістю самого 

ринкового механізму. 

Говорячи про недоліки ринкової системи особливо треба підкреслювати соціальні проблеми. 

Ринок породжує значну диференціацію доходів, він об’єктивно не може вирішити багато соціальних 

проблем в суспільстві, оскільки ринок являє собою соціально нейтральний механізм. 

Таким чином можна виділити соціально-економічні проблеми, які не може вирішити  

ринкова економіка, і що потребують необхідність втручання держави в економіку.  

- Розвиток продуктивних сил, їх ускладнення, подальше усуспільнення виробництва 

вимагають посилення регулюючої ролі держави. 

- Механізм ринку не може забезпечити економіку потрібною кількістю грошей (центральні 

гроші). Тому одна з найголовніших функцій держави – організація грошового обігу в 

країні. 

- Ринковий механізм не забезпечує потреб суспільства товарами і послугами суспільного 

споживання. Цю функцію на себе повинна взяти держава. 

- Економіка ринкового типу не в спромозі функціонувати без інфляції. Тому держава 

повинна проводити ефективну антиінфляційну політику. 

- Ринковий механізм не вирішує регіональних проблем в усій їх сукупності (економічні, 

демографічні, соціальні, екологічні). В таких випадках держава повинна проводити 

відповідну регіональну політику. 

- Ринок не забезпечує сталості макроекономічної рівноваги, звідси необхідність втручання 

держави, пов’язану з підтримкою цієї рівноваги. 

- Ринковий механізм не може вирішити багато соціальних проблем. Тому втручання 

держави в сферу соціальних відносин, перерозподіл доходів є необхідним. 

- Якісні зміни робочої сили потребують в загальнодержавному масштабі використовувати 

кошти на розвиток освіти, охорони здоров’я, підготовку і перекваліфікацію кадрів.  

- Ринок неспромозі без втручання держави забезпечити повну зайнятість. Тому політика в 

сфері зайнятості – важлива функція держави. 

- Ринковій системі, оскільки вона орієнтована на прибуток, внутрішнє притаманна 

тенденція до монополізації. Для підтримання ринкової конкуренції, держава повинна 

проводити антимонопольну політику. 



- Проблеми забруднення навколишнього середовища, наростання екологічної кризи 

потребують втручання держави у відносини між людиною і природою. 

Об’єкти державного регулювання економіки – це умови, процеси, відносини,  елементи і 

сектори народного господарства, функціонування яких ринковий механізм забезпечує незадовільно 

або не забезпечує взагалі. 

 Тобто об’єкти державного регулювання економіки це “больові точки” ринкової економіки, 

де виникли або можуть виникати проблеми, які не вирішуються автоматично або невідкладно. 

 Виділяють такі економічні функції держави в сучасній змішаній економіці: 

- забезпечення правової основи функціонування ринкової економіки; 

- визначення політики макроекономічної стабілізації; 

- розподільча; 

- перерозподіл доходів і багатств; 

- захист конкуренції. 

 

2 Сутність державного регулювання. Основні форми і методи державного 

регулювання економіки. 

Реалізація економічної політики держави можлива лише при використанні сукупності 

заходів, які складають механізм державного впливу на економіку. 

 Перш за все розрізняють методи прямого і опосередкованого (непрямого) впливу. 

Методи прямого впливу примушують суб’єкти економіки приймати рішення, які основані не на 

самостійному економічному виборі, а на вказівках держави. Основними інструментами прямого 

впливу є: нормативно-правові акти, цільові комплексні програми, державні замовлення, 

централізовано встановлені ціни, нормативи, ліцензії, квоти, ліміти, державні бюджетні витрати 

тощо. 

 При використанні методів опосередкованого впливу – держава прямо не втручається в процес 

прийняття рішень суб’єктами економіки. Вона створює лише передумови для того, щоб при 

самостійному виборі суб’єкти приймали рішення, які відповідають цілям економічної політики. 

 Перевага даних методів впливу на економіку в тому, що вони не порушують ринкову 

ситуацію. Опосередковане регулювання – це вплив на економічні інтереси. Держава втілює в життя 

свої рішення на підставі мотивації. У даному контексті мотивація – це процес понукання суб’єктів 

ринку до діяльності в напрямку державних пріоритетів. 

 Адміністративні методи базуються на силі державної влади і не зв’язані з матеріальною 

мотивацією. Адміністративні методи не відповідають принципам ринкової економіки, тому вони 

використовуються в сферах і ситуаціях де: 

- ринковий механізм діє дуже повільно (соціальні кризи); 

- ринковий механізм взагалі не може вирішити завдання (війни); 

- дія ринкового механізму може привести до незворотних наслідків (захист навколишнього 

середовища). 

Класичні адміністративні заходи регулювання поділяються на три групи: заборона 

(заборона будівництва нових промислових підприємств в центральних частинах міст, заборона на 

імпорт зброї), дозвіл (дозвіл на використання військового майна), примус (зобов’язують 

використовувати очисні споруди). 

 Основними інструментами адміністративного регулювання є державні стандарти, норми, 

нормативи, ліцензії, квоти, санкції, ціни, державні замовлення. 

 До економічних інструментів відносяться ті заходи державного впливу, за допомогою яких 

створюються відповідні умови, які направляють розвиток ринкових процесів в необхідне державі 

русло. 

 Економічні методи державного регулювання включають: 

- фінансову (фіскальну, бюджетну) політику; 

- грошово-кредитну (монетарну) політику; 

- програмування і прогнозування. 

Фінансова політика включає сукупність заходів, здійснюваних шляхом маніпулювання 

державним бюджетом, урядовими доходами і видатками для досягнення повної зайнятості, 

зростання виробництва і зниження інфляції. 



 Форми фінансової політики: 

- дискреційна політика (регульована); недискреційна політика (автоматична). 

Під дискреційною політикою розуміють свідоме маніпулювання податками і урядовими 

видатками з метою зміни  реального об’єму національного виробництва і зайнятості, контролю  

над інфляцією і прискорення економічного зростання. 

 В період економічного зростання використовується стимулююча дискреційна фінансова 

політика. Вона включає: зменшення державних видатків або збільшення податків, або поєднання 

першого і другого. 

 При використанні недискреційної фінансової політики необхідні зміни у відносні рівні 

державних видатків і податків вводяться автоматично. 

 До інструментів  фінансової політики відносяться: 

- політика державних видатків; 

- політика державних доходів; 

- бюджетна політика; 

- вплив на приватні капіталовкладення. 

Розробляючи економічну політику, держава широко використовує заходи, які можуть вплинути 

на грошово-кредитні відносини. Комплекс таких заходів, відповідно взаємовпорядкованих, 

називають грошово-кредитною політикою. 

 Грошово-кредитна політика, як правило, аналізується під двома кутами зору: 

- як складова частина загальної економічної політики держави; 

- відносно самостійна система впливу на одну із важливих сфер національної економіки. 

Основні завдання грошово-кредитної політики: 

- забезпечення стабільності національної валюти з метою ефективного здійснення 

платежів і розрахунків; 

- розробка правил грошового обігу, їх регулювання і контроль за їх виконанням; 

- вплив на економічну кон'юнктуру шляхом зміни кількості грошей, які знаходяться в 

обігу. 

Грошово-кредитна політика впроваджується в життя сумісними зусиллями уряду і центрального 

банку. 

 Грошово-кредитна (монетарна) політика – це сукупність заходів, які проводить центральний 

банк в сфері грошового обігу і кредитних відносин для надання макроекономічним процесам 

необхідного державі напрямку розвитку. 

 Вищою формою державного регулювання економіки являється державне економічне 

програмування. Його завдання – комплексне використання в глобальних цілях всіх елементів 

державного регулювання економіки. 

 Державна економічна програма – це комплекс ієрархічно підпорядкованих цілей, важливих 

для розвитку народного господарства, засобів їх досягнення, органів, відповідальних за їх 

виконання у відповідні строки, і за контроль, який забезпечений достатнім цільовим фінансуванням 

і правовою базою Розробка і реалізація таких програм називається державним економічним 

програмуванням. 
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