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Зазначено, що вітчизняна державно-ринкова концепція полягає у реалізації пропозицій щодо 

розширення прямої участі держави в регулюванні економічних та загальносуспільних 

відносин, що пояснюють кризовий стан української економіки швидким та 

великомасштабним відходом держави від економічних процесів. Ця концепція виходить з 

нібито існуючої необхідності посилення податкових та інших фінансових вилучень на 

користь державного інвестиційного та поточного фінансування суб'єктів господарювання. 

Думки прихильників державно-ринкової концепції зводяться до наступного: оскільки ринкові 

інституційні реформи не завершені в українській економіці все частіше не спрацьовує, то 

необхідно використовувати методи прямого втручання державних структур в економіку, 

скорочуючи масштаби застосування адміністративних методів регулювання поступово, 

мірою становлення ринкової економіки. 

Визначено, що практика використання широкої прямої участі держави у господарському 

житті у постсоціалістичних країнах успіху не мала. Надмірна участь держави в 

економічних процесах (зокрема вкладення широкомасштабних державних інвестицій) 

пригнічує розвиток підприємницької діяльності, гальмує впровадження нових світових 

технічних досягнень. У результаті продовжує зберігатись технологічне відставання 

вітчизняних підприємств, низька конкурентоспроможність національної продукції на 

зовнішніх та внутрішніх ринках. Збільшення оподаткування, необхідного для фінансування 

державних інвестицій та інших витрат, сприятиме не лише витоку капіталів за кордон, а й 

ще більшому посиленню корупції та криміналізації економіки. Представники даної концепції 

вважають, що, відмовляючись від низки своїх соціальних зобов'язань, одночасно держава 

зобов'язана взяти на себе і справно забезпечувати ті соціальні гарантії, які суспільство та 

економіка самостійно забезпечити не можуть. співтовариство із застосуванням 

відповідних методів захисту вітчизняних товаровиробників від недобросовісної конкуренції 

із боку зарубіжних учасників ринку. 

 

It is noted that the domestic state-market concept is to implement proposals to expand direct state 

participation in the regulation of economic and social relations, which explains the crisis of the Ukrainian 

economy by rapid and large-scale departure of the state from economic processes. This concept is based on 

the alleged need to increase tax and other financial deductions in favor of public investment and current 

financing of economic entities. Proponents of the state-market concept are as follows: as market 

institutional reforms are not completed in the Ukrainian economy is increasingly not working, it is 



necessary to use methods of direct government intervention in the economy, reducing the use of 

administrative methods of gradual development of the market economy. 

It is determined that the practice of using the broad direct participation of the state in economic life in post-

socialist countries has not been successful. Excessive participation of the state in economic processes 

(including large-scale public investment) inhibits the development of entrepreneurial activity, inhibits the 

introduction of new world technical advances. As a result, the technological backwardness of domestic 

enterprises and the low competitiveness of national products in foreign and domestic markets continue to 

persist. Increasing the tax needed to finance public investment and other expenditures will not only 

contribute to the outflow of capital abroad, but will further increase corruption and criminalize the 

economy. Representatives of this concept believe that, giving up a number of its social obligations, at the 

same time the state is obliged to take on and properly provide those social guarantees that society and the 

economy alone can not provide. community with the use of appropriate methods of protection of domestic 

producers from unfair competition from foreign market participants.  
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Постановка проблеми Представники вітчизняної державно-ринкової концепції багато в чому 

спираються на кейнсіанську теорію. У кризовий період економічного розвитку, що переживається сьогодні 

Україною, положення та висновки кейнсіанської теорії становлять особливий інтерес» Однак необхідно 

пам'ятати, що кейнсіанська теорія та політика виходять із існування розвиненої ринкової економіки. Україна ж 

перебуває у стадії початку цій економіці з її особливостями і труднощами. Крім того, перехідна економіка 

вимагає особливого підходу до ролі держави, оскільки це період одночасної ломки старої державної системи 

управління та створення державою нової ринкової інфраструктури. 

Розглянута нами вітчизняна державно-ринкова концепція полягає у реалізації пропозицій щодо 

розширення прямої участі держави в регулюванні економічних та загальносуспільних відносин, що пояснюють 

кризовий стан української економіки швидким та великомасштабним відходом держави від економічних 

процесів. Ця концепція виходить з нібито існуючої необхідності посилення податкових та інших фінансових 

вилучень на користь державного інвестиційного та поточного фінансування суб'єктів господарювання. 

Думки прихильників державно-ринкової концепції зводяться до наступного: оскільки ринкові 

інституційні реформи не завершені в українській економіці все частіше не спрацьовує, то необхідно 

використовувати методи прямого втручання державних структур в економіку, скорочуючи масштаби 

застосування адміністративних методів регулювання поступово, мірою становлення ринкової економіки. 

Тим часом практика використання широкої прямої участі держави у господарському житті у 

постсоціалістичних країнах успіху не мала. Надмірна участь держави в економічних процесах (зокрема 

вкладення широкомасштабних державних інвестицій) пригнічує розвиток підприємницької діяльності, гальмує 

впровадження нових світових технічних досягнень. У результаті продовжує зберігатись технологічне 

відставання вітчизняних підприємств, низька конкурентоспроможність національної продукції на зовнішніх та 

внутрішніх ринках. Збільшення оподаткування, необхідного для фінансування державних інвестицій та інших 

витрат, сприятиме не лише витоку капіталів за кордон, а й ще більшому посиленню корупції та криміналізації 

економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формуванням та вдосконаленням особливостей державно-

ринкової концепції розвитку зовнішньоекономічної діяльності, проблеми виявлення суті в сучасній економічній 

літературі присвячена велика кількість наукових робіт таких авторів: Д. Аакер, І. Ансофф, М. Портер, Ф. 

Тейлор та інші. Серед українських та вітчизняних дослідників та вчених розвідки яких стали 

фундаментальними у сучасній теорії та методології державного регулювання, слід виділити О.С. Виханского, 

В.Н. Гончаров, Р.А. Фатхутдінова, О.В. Ястребова та інших науковців.  

Мета дослідження.  Метою проведеного в поданій статті дослідження є визначення особливостей державно-

ринкової концепції розвитку зовнішньоекономічної діяльності.  

Виклад основного матеріалу. В даний час  органи влади України з безлічі запропонованих моделей 

зупинили свій вибір на якійсь проміжній моделі - "стратегії модернізації", заснованої, з одного боку, на 

подальшому вивільненні приватної ініціативи та ринкової конкуренції, з іншого - на посиленні ролі держави у 

забезпеченні "правил гри", створенні сприятливих умов господарювання [1, c.89]. 

Представники даної концепції вважають, що, відмовляючись від низки своїх соціальних зобов'язань, 

одночасно держава зобов'язана взяти на себе і справно забезпечувати ті соціальні гарантії, які суспільство та 



економіка самостійно забезпечити не можуть. співтовариство із застосуванням відповідних методів захисту 

вітчизняних товаровиробників від недобросовісної конкуренції із боку зарубіжних учасників ринку. 

Розглянута модель розвитку української економіки враховує сформовані на сьогодні фінансові та 

ресурсні обмеження країни; дозволяє звести до мінімуму соціальні витрати завершення ринкової 

трансформації, зменшити до певної міри загрози фінансових криз і досягти радикального підвищення рівня 

життя населення на основі самореалізації кожного громадянина, зниження соціальної нерівності, збереження 

незалежності та культурних цінностей країни; забезпечити вихід України на якісно новий рівень розвитку та, 

відповідно, підвищити її значущість у світовому співтоваристві [3, c.103]. 

У процесі реалізації запропонованої стратегії розвитку на основі створення рівних конкурентних умов 

збільшиться приплив нових учасників ринкових відносин, отримає розвиток середнє та мале підприємництво, 

економічні процеси почнуть регулюватися переважно індикативними, а не адміністративними заходами під 

впливом ринкових відносин. Українська економіка стане більш відкритою це, в свою чергу, сприятливо 

позначиться на якості, обсягах і номенклатурі виробленої національної продукції, на залученні як вітчизняних, 

так і зарубіжних інвесторів, припиниться відтік капіталу з країни. Відродиться та отримає новий імпульс 

розвитку банківська система, зміцниться курс рубля. У наступні десять років має відбутися зниження, а надалі 

при досягненні низьких значень, збереження інфляції на рівні/за якого забезпечуються умови для сталого 

економічного зростання [2]. 

Зростання доходів середнього класу створить основу для підвищення сталого внутрішнього попиту на 

продукцію реального та третинного секторів, а збільшення обсягів внутрішнього попиту є основною 

передумовою економічного зростання, 

Сфера зовнішньоекономічної діяльності, на думку автора дисертації, вимагатиме не просто певних 

коректив, як видається авторам концепції, а серйозного державного втручання. З боку держави необхідна 

серйозна фінансова та організаційна підтримка найбільш конкурентоспроможним на світових ринках галузям, 

насамперед це стосується науко- та капіталомістких виробництв. 

Не можна не погодитися з розробниками "стратегії модернізації" про необхідність удосконалення 

законодавчої бази та митно-тарифної політики держави, приведення нормативної бази України у відповідність 

до вимог СОТ. При цьому, на думку авторів концепції, "більшість українських підприємств - учасників 

міжнародних економічних відносин - має прореагувати на зближення українського зовнішньоторговельного 

законодавства з міжнародним (в рамках СОТ) позитивно", у зв'язку з цим істотно покращаться умови доступу 

українських товарів та послуг на міжнародні ринки, а також умови "позитивного вирішення неминучих у 

міжнародних економічних відносинах протиріч та конфліктів [5, c.72]. 

Цілком справедливо автори концепції відзначають виникнення у цій ситуації певних протидій із боку 

офіційної влади провідних розвинених країн, можливого блокування ними приєднання України до СОТ, 

висування перед державою неприйнятних вимог тощо. І далі представники концепції вважають, що 

пом'якшення і навіть усунення подібних проблем можуть допомогти переговори з країнами-партнерами, у тому 

числі на рівні регіонів. 

Як відомо, одним із найважливіших завдань стратегічного курсу інтеграції України у світове 

економічне співтовариство є її вступ до СОТ [4, c.89]. Ми не залишатимемося на розгляді позитивних та 

негативних сторін цього кроку, вони досить докладно аналізуються у працях вітчизняних учених та на 

сторінках періодичного друку. Зазначимо лише, що автор дисертації дотримується позиції супротивників 

поспішного вирішення цього питання. 

Приєднання до СОТ пов'язане з вирішенням комплексу економічних проблем. Навряд чи можуть 

порівняти щорічні втрати одного-трьох мільярдів доларів від дискримінаційних обмежень українського 

експорту з тими втратами національних виробників і цілих галузей, які працюють на внутрішній споживчий 

ринок, у разі неминучого відкриття вітчизняного ринку. Уряд, мабуть, спирається в основному на своє бачення 

проблеми, відчуваючи вплив монополістів, які не бажають сплачувати суттєві мита при поставках української 

сировини на експорт, ігноруючи думку промисловців, торгових організацій, учених-економістів.  

Безсумнівно, для повноправної інтеграції у світову економіку вступ України до СОТ - необхідний і 

невідворотний процес, але чи варто його форсувати і домагатися будь-якими засобами на шкоду власним 

національним інтересам, тим більше, що СОТ висуває не цілком прийнятні для України вимоги [6, c.71]. 

Визначилися й деякі додаткові перешкоди, пов'язані із позицією окремих країн. Так, Китай намагається 

отримати згоду на спрощення умов діяльності своїх громадян біля України. Робляться спроби прив'язки умов 

вступу до СОТ до вирішення політичних питань, що існують у відносинах України з окремими країнами. 

Ми вважаємо, що темпи руху України до членства в СОТ повинні реально порівнюватися з її 

можливостями, що зобов'язання щодо відкриття вітчизняного ринку повинні бути максимально пов'язані з 

зобов'язаннями країн СОТ щодо усунення положень, що дискримінують Україну, в законодавствах країн-членів 

цієї організації. 

У 2002 р. процес приєднання до СОТ вступив у вирішальну фазу. Переговори помітно активізувалися 

та зосередилися переважно на технічних питаннях, здійснюється доопрацювання пакету законопроектів, 

прийняття яких є передумовою членства у СОТ. 

Державним органам необхідно чітко сформулювати пріоритети структурної політики на найближчі 

роки та ухвалити програму вдосконалення механізму регулювання зовнішньої торгівлі, що забезпечує надійний 

рівень захисту конкурентних позицій вітчизняних виробників; чітко визначити межі поступок, на які слід іти з 



метою приєднання до СОТ; детально прорахувати сукупний ефект від процесу зближення міжнародних та 

вітчизняних норм регулювання обміну товарами та послугами; упорядкувати національне законодавство з 

урахуванням поступової адаптації української економіки до норм СОТ; визначити терміни структурного 

оновлення вітчизняної промисловості та подальшої лібералізації зовнішньоекономічної діяльності країни. 

Другий момент концепції "стратегії розвитку", що викликає певні сумніви автора дисертації, 

відноситься до питання розвитку малого підприємництва. На наш погляд, концепція більше акцентує увагу на 

підтримці державними органами розвитку малих та середніх науко- та капіталомістких виробництв. Як 

показала вітчизняна та світова практика, керований розвиток малого підприємництва - необхідна умова виходу 

з кризи та проведення реальних ринкових перетворень, тоді як недостатнє її регулювання та підтримка 

стримують розвиток останнього. 

Незважаючи на відмінності систем державної підтримки малого підприємництва в зарубіжних країнах 

(від американської моделі, де суб'єкти ринку об'єднують свої зусилля для регулювання економічної діяльності, 

до японської, що поєднує державне адміністративне управління та систему ринкової конкуренції), загальними 

елементами для всіх систем є: 

- фінансово-кредитна дія: прямі дотації через державний бюджет; державну участь у фінансуванні та 

кредитуванні за допомогою різних фондів, венчурних фірм тощо; державні гарантії під час видачі малим 

підприємствам банківських кредитів; державне фінансування систем підготовки та перепідготовки 

підприємницьких кадрів, а також надання управлінської та іншої спеціалізованої допомоги, зокрема 

інформаційної підтримки малого підприємництва; 

- розробка і реалізація державних і регіональних програм, спрямованих на підтримку і розвиток малого 

підприємництва; 

- допомога у забезпеченні матеріально-технічними ресурсами, отриманні державних контрактів та 

субконтрактів та реалізації виробленої продукції в країні та за кордоном, у здійсненні інших аспектів 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- система податкових пільг; 

- розвиток законодавчої та нормативно-правової бази підприємницької діяльності. Тільки за останні 

кілька років було прийнято низку законів про розвиток малих науково-технічних фірм, оновлення обладнання 

на малих підприємствах та прискорення застосування отриманих інновацій у виробництві (США, Японія, 

Німеччина); 

- організація розвиненої системи спеціалізованих інститутів, координують заходи у сфері підтримки 

малого бізнесу; 

- взаємодія державних органів усіх рівнів із громадськими об'єднаннями підприємців та ін. 

У цьому країни Заходу орієнтуються такі форми підтримки, які виключають дію ринкових механізмів; 

дотримуються політики убезпечення малого підприємництва від негативних неринкових факторів при 

заохоченні конкуренції, поділу повноважень між різними рівнями влади у сфері підтримки малого бізнесу. 

Особливу увагу приділяють підтримці інноваційного малого підприємництва, який, споживаючи у США та 

Західній Європі 2-3% загальних інвестицій на НДДКР, здійснив майже половину найбільших нововведень на 

світовому ринку. 

Незважаючи на підвищений ризик втрати авансованого капіталу, західні держави активно проводять 

політику підтримки підприємництва, оскільки його розвиток дозволяє компенсувати незмінно суперечності 

ринкової економіки (безробіття, кон'юнктурні коливання, кризові явища), підтримувати конкуренцію і 

забезпечувати відтворення ринкових відносин, динамізувати економічний розвиток в цілому. 

Україна, беручи до уваги досвід розвинених країн у сфері державного регулювання малого та 

середнього підприємництва та враховуючи специфіку сучасного стану національної економіки, робить певні 

кроки у цьому напрямі. Прийнято низку найважливіших нормативно-правових та законодавчих документів у 

галузі малого підприємництва. Проте багато в чому ухвалені закони залишаються декларативними, які 

виконання не завжди забезпечується. 

Висновки. Таким чином, цілком очевидна першорядна роль державних органів влади у сфері 

підтримки розвитку малого підприємництва, яка має носити стимулюючий, певною мірою диференційований 

характер, розвивати ринкові механізми господарювання у країні. 

Гіпотетично Україна має всі умови та ресурси для створення прототипу моделі майбутньої цивілізації, 

що базується на принципах стійкості, що поєднує розумне ставлення до виробництва, споживання та 

навколишнього середовища. Відродження економічної могутності України неможливе без інтеграції у світову 

економіку. Сучасна Концепція національної безпеки країни найважливішим завданням у зовнішньоекономічній 

діяльності проголошує "створення сприятливих умов для міжнародної інтеграції української економіки", а 

одним з основних напрямків зовнішньої політики країни має стати "повноправна участь України у глобальних 

та регіональних економічних та політичних структурах". У зв'язку з цим нам надається актуальним розглянути 

сутність та особливості процесів глобалізації світової економіки, що відбуваються, участь державних органів у 

запобіганні негативним наслідкам цих процесів. 
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