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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Питання участі держави в процесах соціально�

економічного розвитку  через зниження або

збільшення свого впливу є досить актуальною на

різних етапах суспільного розвитку. Стосовно ролі

держави щодо соціально�економічного розвитку, то

з цього питання існує багато протилежних позицій.

Перш за все, необхідно зазначити, що держава являє
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собою політичний інститут, який здійснює функції уп�

равління суспільством. Основними ознаками держа�

ви прийнято виділяти: суверенітет; територія, обме�

жена межами; громадянське суспільство, матері�

альні атрибути (армія, поліція, адміністративний апа�

рат) [2]. Цим забезпечується апарат управління і при�

мусу, діалогу і насильства, упорядкування та уніфі�

кації.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення змісту функцій держави,

їх комбінацій, підходів до їх визначення, дотримання ба�

лансу щодо державного управління та механізму рин�

кового саморегулювання у контексті формування стра�

тегії соціально�економічного розвитку країни.

РЕЗУЛЬТАТ
У соціально�економічній системі можливі два спо�

соби координації: ринковий механізм або державне

управління. Державне втручання в економіку виправда�

ний недосконалістю ринку. Відповідно до цього є два

підходи щодо бачення майбутнього України.

Одним з них є наукова концепція, що звелася до

трьох постулатів: лібералізації, приватизації та стабілі�

зації через монетарну політику із застосуванням фор�

мального планування грошової бази. Така концепція

передбачає максимальне обмеження ролі держави, як

активного суб'єкта впливу на соціально�економічні про�

цеси та обмеження функцій контролю за динамікою

показників грошової маси [6].

На відміну від цього, протилежний підхід щодо ба�

чення майбутнього визначає положення про те, що не�

втручання держави в економіку суперечить світовим

тенденціям [6]. Зростання частки держави в акумулю�

ванні ВВП спостерігається в США, Німеччині, Велико�

британії, Японії. Показник ступеня втручання держави

в економіку, який визначається співвідношення держав�

них видатків до ВВП, в розвинених країнах на початку

XX ст. становив 5%, а на сьогодні — 35—58%, в Ук�

раїні цей показник на перевищує 30% [3].

Позиція про те, що без сильної і гнучкої ролі дер�

жави неможливо оптимально здійснити стратегічний

розвиток (без соціальних потрясінь) визнав і Світовий

банк, де переважали прихильники ліберального курсу,

в доповіді якого "Держава у мінливому світі" визнано,

що провал стратегії розвитку, заснованої на доміную�

чої ролі держави не означає переходу до мінімалістсь�

кої державі. Навпаки, розвиток потребує ефективної

держави, яка б відігравала роль каталізатора і помічни�

ка, стимулюючого і доповнюючого діяльність приват�

ного бізнесу і окремих осіб. Без ефективної держави

неможливий сталий розвиток. Саме ефективна держа�

ва вкрай необхідна для реалізації товарів і послуг, а та�

кож для створення правил та інститутів, що дають змо�

гу ринкам розвиватись, а людям забезпечувати щасли�

ве життя [5].

Підтвердженням цьому є публікації англійського

журналу "Економіст", на думку авторів якого баланс між

співвідношенням ринку і держави зміщується в бік дер�

жавного регулювання [4]. Серед аргументів наводить�

ся те, що держава в економіці присутня завжди.

Відмінності є лише в поглядах на той набір і обсяг

функцій, які визнаються за державою.

Щодо основних функцій (за їх важливістю), то

прийнято виділяти наступні: по�перше, формування за�

конодавства, забезпечення законності і правопоряд�

ку, врегулювання конфліктних ситуацій на основі за�

конів (суд), примус до виконання законів і судових

рішень; по�друге, оборона і безпека, захист від

зовнішніх загроз; по�третє, забезпечення макроеконо�

мічної стабільності (стримування інфляції, стійкість

національної валюти тощо); по�четверте, сприяння

формуванню інститутів, корисних для соціально�еко�

номічного розвитку суспільства, проведення необхід�

них реформ; по�п'яте, забезпечення суспільних благ

(охорона здоров'я, освіта тощо); по�шосте, захист соц�

іально вразливих верств населення, надання їм соц�

іальних гарантій; по�сьоме, захист навколишнього при�

родного середовища, забезпечення екологічної без�

пеки; по�восьме, сприяння розвитку економіки, ефек�

тивних змін в її структурі (структурна або промислова

політика); по�дев'яте, упередження або усунення не�

доліків ринку, в тому числі за допомогою прямого дер�

жавного контролю над цінами, зарплатою, нормуван�

ням споживання певних благ тощо; по�десяте, держав�

не підприємництво [9].

Серед зазначених функцій перші три складають

ліберальний мінімум. Обсяг виконуваної роботи і витрат

у рамках кожної з них може бути різним. Представники

ліберальної позиції наполягають на його зменшенні, але

власне функції не заперечуються.

Четверта функція здійснюється в разі необхід�

ності. Ініціативи реформ лунають з боку різних верств

суспільства, але реалізуються вони за допомогою

держави. П'ята, шоста і сьома функції характерні для

розвинених соціальних держав, здатних спрямовува�

ти значні кошти на соціальні й екологічні цілі. На

збільшенні обсягів цих функцій наполягають зазви�

чай прихильники дирижизму і патерналізму [2]. Пред�

ставники ліберального напряму погоджуються на їх

мінімум. Саме через ці функції проходить межа між

представниками активного державного втручання і

лібералами. Наступні позиції щодо функцій є харак�

терними саме для прихильників активного державно�

го впливу.

Наступним аргументом є те, що в житті складають�

ся обставини, які об'єктивно зумовлюють виконання

державою різних наборів функцій і варіювання їх за

обсягами. Підвищення ролі держави є необхідним і

дає позитивні результати. Але всі функції держави

мають певну ціну: щоб їх виконувати, необхідні кош�

ти, які вилучаються в агентів економіки через ме�

ханізм оподаткування. Зазвичай роль (обсяг) держа�

ви вимірюється співвідношення державних видатків

до ВВП.

Також щодо аргументації, то при виборі оптималь�

ного або близького до нього рівня участі держави в еко�

номіці враховується ряд факторів, серед яких — умови

і стадія розвитку країни, її позиціонування відносно

інших країн, особливості національної культури, інсти�

тутів.

Досліджуючи функції держави як невід'ємну ком�

поненту її змісту й найважливішу форму вираження

сутності, можна ще раз підтвердити, що сутність дер�

жави як інструменту державної політики інституту ви�

ражається в її функціях. Зазначимо, що функції дер�

жави передбачають основні постійні незмінні види її

діяльності, які виражають призначення держави в
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суспільстві. У функціях держави виявляється та ре�

альна роль, яку вона відіграє у вирішенні основних

проблем суспільного розвитку, і перш за все в забез�

печенні різноманітних інтересів населення країни.

Конкретизація функцій держави здійснюється в за�

лежності від основних завдань, що стоять перед дер�

жавою на певному етапі розвитку, і є сукупністю за�

собів реалізації таких завдань.

Щодо економічної функції, то вона виражається у

виробленні та координації державою стратегії й такти�

ки розвитку країни в найбільш оптимальному режимі.

Такий режим включає в себе правове забезпечення еко�

номічної діяльності, організацію грошового обігу,

фіскальну політику і регулювання бюджетного секто�

ра, перерозподіл доходів в суспільстві, виробництво

суспільних товарів і послуг, мінімізацію трансакційних

витрат, антимонопольне регулювання і розвиток конку�

ренції, оптимізацію впливу зовнішніх ефектів, (екстер�

налій), підтримку рівня зайнятості населення та мініміза�

цію безробіття, забезпечення економічної безпеки краї�

ни. Держава також може здійснювати безпосереднє

управління підприємствами стратегічних галузей еконо�

міки (енергетика, зв'язок, атомна, оборонна промис�

ловість, космічна галузь, інформатика), виступаючи

власником засобів виробництва і виробником мате�

ріальних благ.

Щодо політичної функції, то вона обумовлена не�

обхідністю гармонізації інтересів різних соціальних

груп, оскільки держава є формою політичної органі�

зації людей, які живуть на певній економічній території,

адміністративно керованої урядом країни, в межах якої

особи, товари і гроші можуть вільно переміщатися [1].

Відзначимо, що в своїй діяльності найчастіше держа�

ва виражає інтереси саме панівної соціальної групи або

досягнутого компромісу між інтересами декількох

груп.

У демократичному суспільстві проведення референ�

думів, виборів дає змогу державі визначити дійсну роз�

становку соціальних сил, врахувати у своїй політиці інте�

реси різних соціальних груп і не допустити їх відкрито�

го протистояння. Держава забезпечує захист конститу�

ційного устрою, суверенітету країни, здійснює нормот�

ворчу діяльність й офіційно представляє все населення

країни як у внутрішніх, так й зовнішньополітичних спра�

вах.

Щодо соціальної функції, то держави покликана

забезпечити нормальні умови життя для всіх членів су�

спільства незалежно від їх участі у виробництві матері�

альних благ, а також від різних видів диференціації на�

селення (віку, статі, здоров'я). У державних бюджетах

більшості країн передбачається виділення коштів на

охорону здоров'я, культуру, освіту. У розвинених краї�

нах держава, перерозподіляючи доходи, витрачає на

соціальні потреби від 25 до 35% ВВП [7].

Щодо правоохоронної функції (функція встановлен�

ня та охорони правопорядку), то вона є діяльністю дер�

жави щодо забезпечення законодавчих встановлень

усіма громадянами, організаціями, державними органа�

ми. Одне з центральних місць в ній займає виконання

завдань щодо: забезпечення правопорядку і законності,

захисту, прав і свобод людини, охорони прав і закон�

них інтересів державних та недержавних організацій,

трудових колективів, боротьбі зі злочинами та іншими

правопорушеннями.

Останнім часом, через загостренням проблеми охо�

рони навколишнього природного середовища, серед

найважливіших виділяється екологічна функція держа�

ви. До цього часу такі питання вирішувалися в рамках

економічної діяльності держави і розглядалися як про�

яв її економічної функції. Загострення екологічної си�

туації, зростання ролі і значення сфери взаємодії су�

спільства і природи призвели до необхідності окремо�

го виділення екологічної функції.

Необхідно зазначити, що функція безпеки (оборо�

ни) завжди мала першорядне значення. Незважаючи на

те, що в сучасних умовах міжнародні організації беруть

на себе регулювання територіальних претензій та вирі�

шення конфліктів між державами, навіть розвинені краї�

ни, які накопичили чималий досвід у мирному співісну�

ванні, вважають за краще тримати свої збройні сили в

стан бойової готовності [1].

З метою реалізації функції оборони держава ство�

рює відповідні органи і забезпечує необхідні збройні

сили. Одночасно здійснюється міжнародне співробіт�

ництво з метою колективної безпеки і спільної оборо�

ни, контроль за дотриманням діючих міжнародних угод,

забезпечення належного збереження державної і

військової таємниці для раціонального використання

передових військових технологій і технологій подвійно�

го призначення в цивільній сфері економіки країни, ко�

ординація діяльності органів державної влади та управ�

ління, цивільний контроль за витратами на оборону і

діяльністю всіх силових структур.

При вивченні питання необхідності розробки дер�

жавної соціально�економічної стратегії особливого зна�

чення набуває стратегічно�інноваційна функція держа�

ви, що враховує визначення стратегічних орієнтирів,

захист національних інтересів, своєчасне здійснення

інновацій і підтримку конкурентоспроможності еконо�

міки. Значення цієї функції суттєво зростає через по�

ширення світової тенденції переходу до постіндустрі�

ального суспільства, наближення до чергового науко�

во�технологічного прориву, розвиток процесів глоба�

лізації [1].

Не викликає сумніву, що сучасні функції передба�

чають підтримку соціальної сфери, медицини, освіти,

науки. Витрати на виконання таких функцій орієнто�

вані на індивідуальні домогосподарства і виробничі

підприємства, які утворюють основу сучасної соціаль�

ної держави. У загальносвітових показниках співвідно�

шення функцій виглядає наступним чином. Сучасні

функції відносяться до традиційних за пропорцією

4 на 1. У розвинених державах це співвідношення ста�

новить 8 до 1.

Аналізуючи витрати органів державного управлін�

ня з урахуванням поділу функцій держави на традиційні

(оборона і правопорядок) і сучасні (розвиток інтелек�

туально�людського потенціалу), можна бачити, що на

сьогодні в світі в середньому через державні бюджети

витрачається на сучасні функції 17,8% ВВП, а на тра�

диційні — близько 5,3% [8]. На противагу такій зако�

номірності, в Україні держава більшу частину витрат

продовжує спрямовувати на виконання традиційних

функцій.
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Щодо зовнішньоекономічної функції, то вона пов'я�

зана з реалізацією національних інтересів у світовій еко�

номіці, розвитком співробітництва держав у міжнарод�

ному поділі праці, спеціалізацією і кооперуванням ви�

робництва, обміном новітніми технологіями, координа�

цією товарообігу, розвитком кредитно�фінансових

зв'язків.

На сьогодні серед науковців і практиків поширеною

є позиція, що в ринкових умовах при реалізації своїх

функцій держава має забезпечити механізми самоор�

ганізації економіки і коригувати відхилення в разі їх

появи. До таких механізмів, крім ринкового, в сфері об�

міну товарів відносять і самоорганізаційні процеси, що

відбуваються в сферах виробництва, розподілу і спо�

живання. Для цього держава використовує різні захо�

ди свого впливу: правове регулювання економіки, фінан�

сову і грошово�кредитну політику. При цьому ефект

державного впливу пов'язують насамперед зі знижен�

ням витрат на отримання інформації, зменшенням

трансакційних витрат, усуненням соціальної напруже�

ності [2]. Проте держава також може виступати генера�

тором флуктуацій, що підвищують ентропію в націо�

нальній економіці. Прикладом подібних флуктуацій мо�

жуть служити високі ставки податків, що знижують еко�

номічну мотивацію, заходи, які спричиняють інфляцію,

змінюють структуру економіки та призводять до упо�

вільнення процесів накопичення капіталу.

Державне втручання може викликати неефективний

розподіл ресурсів, зростання цін, спотворення структу�

ри попиту та пропозиції, зниження продуктивності праці

та ефективності виробництва. Негативні ефекти держав�

ного впливу можуть проявлятися, й коли держава ви�

ступає внутрішньою силою, й коли вона є частиною се�

редовища. Наприклад, якщо законодавство заохочує

форми організації бізнесу, засновані на обмеженій

відповідальності, то це впливає на інвестиційний про�

цес, а патентне право може стимулювати процес моно�

полізації [6].

ВИСНОВОК
Таким чином, держава, з її високим ступенем втру�

чання в соціально�економічні процеси, може виступати

джерелом і генератором флуктуацій, що відіграють нео�

днозначну роль. З одного боку, державне втручання

може нівелювати флуктуації мікрорівня, які загрожу�

ють, наприклад, кризою надвиробництва, з іншого —

спричиняти флуктуації, що порушують нормальний про�

цес економічного життя. В силу свого монополістично�

го становища держава надає суспільству можливість

стабільності, стійкості, але й має приклади негнучкості,

посилення небезпеки реалізації групових і особистих

інтересів, а за відсутності публічної економічної стра�

тегії — спричинити флуктуації, які можуть викликати

економічну кризу.
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