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споживачів (доступні ціни) і природних монопо-

лій (фінансові результати); виділення структури 

тарифів на базі принципів справедливого й ефек-

тивного розподілу витрат; стимулювання підпри-

ємств до скорочення витрат, підвищення якості 

продукції та ефективності інвестицій; створення 

умов для розвитку конкуренції.

Правильно проведене відокремлення природ-

но монопольного ядра від суміжних ринків не тіль-

ки обмежить сферу регулювання, а й підвищить 

його ефективність безпосередньо через розподіл 

регулюючих і нерегулюючих видів діяльності.

Висновки. Таким чином, удосконалення діяль-

ності природних монополій є багатоступеневою 

процедурою, що вимагає від державних органів 

здійснення заходів структурного регулювання, тоб-

то реалізації цілої серії послідовних кроків щодо: 

розподілу вертикальних і горизонтальних ланцюж-

ків, які з’єднують окремі структурні підрозділи 

галузевого конгломерату, на власне природно мо-

нопольний сектор і сфери та на конкурентні; ви-

значення для виділеного природно монопольного 

сектору заходів щодо регулювання й дерегулюван-

ня, націлених на забезпечення його ефективності з 

точки зору мінімізації суспільної корисності.
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Анотація. У статті розглядається проблема вдосконалення понятійно-категоріального апарату економіч-

ної науки в питанні визначення й розмежування понять «державне регулювання ринкової економіки» і «державне 

управління ринковою економікою» на базі етимології та сутнісних відмінностей у значенні вказаних термінів.
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Summary. This article discusses the problem of improving the conceptual and categorial apparatus of economic 

science on the definition and differentiation of the concepts of «state regulation of market economy» and «state 

management of market economy» based on etymology and the essential differences in the meaning of these terms.

Key words: state regulation of market economy, state management of market economy, regulation, management.

Постановка проблеми. На даному етапі в Украї-

ні не сформовано остаточних визначень понять 

державного регулювання і державного управлін-

ня ринковою економікою, які були б зафіксовані 

у законодавчій базі й однозначно сприймалися як 

єдино правильні науковими економічними кола-

ми. Частково причиною цього є перехід до ринку 

від командно-адміністративної системи СРСР зі 
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збереженням застарілого понятійно-категоріаль-

ного апарату, який не розділяв ці два поняття. 

У результаті поняття «державне регулювання» і 

«державне управління ринковою економікою» 

часто вживаються як взаємозамінні без розумін-

ня принципових відмінностей у їх значеннях, що 

призводить до плутанини як при теоретичній на-

уковій дискусії, так і при практичному втіленні 

заходів економічної політики держави загалом.

Варто підкреслити, що діяльність держави 

може бути ефективною лише у тому разі, коли 

всі суб’єкти економічних відносин, як з боку 

органів державної влади, так і з боку приватно-

го підприємництва, вкладають єдиний зміст у 

терміни щодо визначення кроків, які здійснює 

держава. Тому першочерговим завданням на-

уковця має бути саме надання своєї оцінки та 

пропозицій із остаточного створення понятій-

но-категоріального апарату, на основі якого має 

бути розроблена система конкретних заходів 

державної економічної політики, що включає 

як напрям регулювання, так і управління рин-

ковою економікою України.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. В 

українській науковій думці головна увага приді-

ляється розробленню саме конкретних заходів 

державної економічної політики, у той час як 

понятійно-категоріальний апарат залишається 

незавершеною, а тому й недосконалою, сферою 

науки. Ця обставина опосередковано впливає 

й на якість самих пропозицій з боку науковців і 

державних діячів, оскільки неволодіння істинною 

сутністю понять не дозволяє у повній мірі їх за-

стосувати для продукування ідеї щодо практичної 

зміни об’єктивної економічної дійсності. Серед 

науковців, які досліджували вказану тематику, від-

значаються наступні: С. В. Мочерний, А. С. Була-

тов, А. Г. Савченко, С. В. Каламбет, Ю. І. Крегул, 

А. Ю. Лаврешов, О. П. Рябченко, С. М. Чистов, 

М. М. Мельник та ін.

Варто зауважити, що більшість науковців, на 

нашу думку, роблять принципову методологічну 

помилку, намагаючись дати пояснення поняттям, 

виходячи із об’єктивної економічної реальності, 

що їх оточує, у той час як саме об’єктивну еконо-

мічну реальність необхідно виразити за допомо-

гою справжньої сутності термінів, що викорис-

товуються, і лише у цьому випадку визначення 

поняття буде правильним і повним. Саме остан-

ню задачу ми намагалися розв’язати у цій статті.

Метою дослідження є удосконалення поня-

тійно-категоріального апарату економічної науки 

шляхом надання визначення поняттям «державне 

регулювання ринкової економіки» та «державне 

управління ринковою економікою» на базі їх ети-

мології та сутнісних відмінностей у значеннях, що 

дало б змогу чітко розмежувати ці напрями еконо-

мічної політики держави з практичної точки зору.

Виклад основного матеріалу.
Державне регулювання ринкової економіки

Термін «регулювання» походить від лат. 

regula — норма, правило (англ. — arule) [1, с. 398]. 

(Nulla regulasine exceptine — Нема правил без ви-

нятку). Похідному від нього дієслову «regulate» 

(регулювати) англійський етимологічний слов-

ник дає визначення, датоване 1630 роком, — 

«контролювати за допомогою правила, направ-

ляти (спрямовувати)» (to control by rule, direct). А 

похідний від цього дієслова іменник «regulation» 

(регулювання) той же англійський етимологіч-

ний словник визначає як «act of regulating» (акт 

регулювання) (1670 рік) або «rule for management» 

(правило для управління) (1715 рік) [2]. Варто за-

значити, що термін «regulation» і до цього часу в 

англійській мові вживається також у значенні 

нормативно-правового документу, що має регу-

лювати певні відносини. Для прикладу, терміном 

«Regulation» називається законодавчий акт Єв-

росоюзу, який містить загальні положення й ін-

струкції щодо діяльності у певній галузі [3, с. 8].

Сучасний англійський тлумачний словник 

Collins English Dictionary дає визначення дієслову 

«regulate» (регулювати) наступним чином:

1) налаштувати (настроїти) (кількість тепла, 

звуку і т. ін., щось) належним чином; контролю-

вати (to adjust (the amount of heat, sound, etc, of 

something) as required; control);

2) налаштувати (інструмент або пристрій) та-

ким чином, щоб він працював правильно (to adjust 

(an instrument or appliance) so that it operates correctly);

3) привести у відповідність із правилом, за-

коном або звичною практикою (to bring into 

conformity with a rule, principle, or usage) [4].

Тлумачні словники, видані в країнах СНД, да-

ють наступні визначення терміну «регулювання».

Великий бухгалтерський словник: регулю-

вання — функція управління, яка забезпечує 

функціонування керованих процесів у рамках за-

даних параметрів [5].

Політичний тлумачний словник: регулюван-

ня — у широкому сенсі означає будь-які встанов-

лені державою правила, які регламентують діяль-

ність фірми або галузі промисловості, особливо в 

галузі техніки безпеки та захисту навколишнього 

середовища [6].

Комплексне визначення поняттю «регулю-

вання», яке, на наш погляд, є найбільш ємким і 

точним, надається з точки зору функціонування 

соціальних систем: Регулювання — форма ціле-

спрямованого, керуючого впливу, орієнтованого 

на підтримку рівноваги у керованому об’єкті й 

розвиток його за допомогою введення до ньо-

го регуляторів (норм, правил, цілей, зв’язків). Р. 

являє собою т. з. «непряме» управління поряд із 

«прямим» — через завдання об’єкту необхідного 

результату і шляхів його досягнення. За допомо-
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гою Р. створюються можливості й обмеження ді-

яльності, які повинні викликати у керованому 

об’єкті мотивацію і цілеспрямованість, бажані з 

точки зору суб’єкта управління. Використання 

методів Р. передбачає високу ступінь самостій-

ності керованих об’єктів, розвинені самовряду-

вання й самоорганізацію у них [7–9].

Виходячи з наведених вище етимології слова 

«регулювання» та його загальноприйнятих визна-

чень, можна виділити наступні характерні ознаки 

поняттю «регулювання»:

1. Наявність системи — об’єкта регулювання та 

позасистемного утворення — суб’єкта регулювання.

2. Система функціонує автономно без участі 

суб’єкта регулювання.

3. Регулювання здійснюється одночасно у від-

ношенні до тривалості функціонування системи.

4. Регулювання передбачає введення до 

системи вбудованих регуляторів, які стають 

невід’ємними елементами системи, або налашту-

вання вже існуючих елементів.

5. За рахунок діяльності вбудованих регуля-

торів або оновлених елементів система продо-

вжує функціонувати автономно, однак за новим 

принципом роботи, що автоматично забезпе-

чує її розвиток у рамках і напрямі, що корисні 

суб’єкту регулювання.

Найголовніша, на наш погляд, ознака:

6. Регулювання ліквідує причину недоскона-

лості роботи системи, її внутрішній дефект.

Відповідно, поняття «державне регулювання 

ринкової економіки» передбачає наступне:

1. Системою — об’єктом регулювання є рин-

кова економіка. Позасистемним утворенням — 

суб’єктом регулювання є держава.

2. Ринкова економіка функціонує автономно 

без участі держави.

3. Державне регулювання здійснюється одно-

часно у відношенні до тривалості функціонуван-

ня ринкової економіки через внесення змін до 

законодавства (етимологія слова «регулювання» 

підтверджує саме нормотворчий характер регулю-

вання будь-якої сфери діяльності суспільства).

4. Зміни до законодавства передбачають вве-

дення у законодавчу базу нових норм або зміну 

вже існуючих, що може спричинити виникнен-

ня нових приватних економічних інститутів або 

зв’язків у ринковій економіці.

5. За рахунок вступу в дію нових (змінених) 

норм та/або економічних інститутів чи зв’язків, що 

виникли після їх вступу в дію, ринкова економіка 

продовжує функціонувати автономно, однак за но-

вим принципом роботи, що автоматично забезпечує 

її розвиток у рамках і напрямі, що корисні державі.

6. Державне регулювання ринкової економіки 

ліквідує причину недосконалості роботи ринкової 

економіки, її внутрішній дефект, який може бути 

пов’язаний з інституційними, адміністративними 

або іншими особливостями діяльності господар-

ських суб’єктів у рамках ринкової економіки.

Виходячи з наведених ознак, варто зазначи-

ти, що державне регулювання ринкової економі-

ки в цілому є ближчим до неокласичного напрям-

ку економічної думки і надає саме ринку головну 

роль у встановленні рівноваги, яка б забезпечува-

ла розвиток економіки. При цьому державі зде-

більшого відводиться функція забезпечення рин-

ку всіма необхідними інституційними умовами 

для його коректного функціонування.

Таким чином, ми можемо надати власне ви-

значення поняттю «державне регулювання рин-

кової економіки».

Державне регулювання ринкової економі-

ки — це створення сприятливих умов для роз-

витку ринкової економіки у пріоритетному для 

держави напрямку за рахунок зміни нормативно-

правової бази, що регулює економічну діяльність 

суб’єктів господарювання.

Класичним прикладом державного регулю-

вання ринкової економіки, з цієї точки зору, є 

введення до законодавчої бази вбудованого регу-

лятора у вигляді гарантії держави на захист права 

приватної власності на засоби виробництва, що є 

одним із стовпів ринкової економіки як такої, що й 

призводить до утворення приватних господарюю-

чих суб’єктів. Аналогічно діють інші правові гаран-

тії з боку держави щодо безперешкодної економіч-

ної діяльності приватних фірм. Саме законодавча 

база створює необхідне правове поле, легітимізує 

систему координат ринкової економічної системи, 

у рамках якої підприємницька активність обмеж-

ується соціально допустимими напрямами.

Таким чином, до методів державного регулю-

вання ринкової економіки належать виключно ті, 

що закріплюються законодавчо і далі діють авто-

матично за рахунок вбудованих регуляторів.

До них можна віднести податкову політику, 

митну політику, державну стандартизацію продук-

ції, антимонопольне регулювання, ліцензування 

тощо. Всі перелічені методи фіксуються у законо-

давстві й діють саме автоматично, виключаючи во-

льове рішення з боку органів влади у майбутньому. 

При цьому, ці методи, безперечно, передбачають 

створення відповідних державних структур, як то 

податкова, митна служби, антимонопольний ко-

мітет, однак вони носять виключно виконавчий 

характер і діють в рамках повноважень, визначе-

них для них законом, тому можливість прийняття 

ними волюнтаристського рішення при вирішенні 

поставлених законом завдань виключається.

Державне управління ринковою економікою

Розглянемо етимологію слова «управління». 

«Управління», на відміну від «регулювання», не 

іншомовного, а праслов’янського походження і 

походить від кореня «прав», що може означати, 

з одного боку, правильність, істинність певної 
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речі (правда, справедливий, правий, праведний 

тощо), а з іншого — силу та можливість впливати 

на оточуюче середовище (правити, управляти).

У Новому тлумачному словнику української 

мови слово «управляти» має таке тлумачення: 

1. Спрямовувати діяльність, роботу кого-, чо-

го-небудь; бути на чолі когось, чогось; керувати. 

2. Користуючись кермом та іншими регулюючими 

пристроями, спрямовувати рух, хід, роботу чого-

небудь; спрямовувати хід якогось процесу, вплива-

ти на розвиток, стан чого-небудь [10, c. 642].

Тлумачні словники російської мови дають 

наступні визначення слову «управлять»:

За редакцією С. І. Ожегова:

1) ким (чим). Направляти хід, рух кого-чого-н. 

У. кораблем. У. конем. У. оркестром (диригувати);

2) ким (чим). Керувати, направляти діяль-

ність, дії кого-чого-н. У. державою. У. господар-

ством. У. виробничим процесом [11].

Тлумачні словники, видані у країнах СНД, 

дають наступні визначення терміну «управління».

Великий бухгалтерський словник: управлін-

ня — 1) керівництво, направлення чиєї-небудь 

діяльності; 2) процес планування, організації, 

мотивації та контролю, необхідний для того, щоб 

сформулювати і досягти цілей організації [12].

Сучасний економічний словник: управлін-

ня — свідомий цілеспрямований вплив з боку 

суб’єктів, органів на людей та економічні об’єкти, 

що здійснюється з метою направити їх дії й отри-

мати бажані результати [13].

Енциклопедичний словник економіки та 

права: управління — свідомий цілеспрямований 

вплив з боку держави, економічних суб’єктів на 

людей та економічні об’єкти, що здійснюється з 

метою спрямувати їх дії у потрібне русло й отри-

мати бажані результати [14].

Виходячи з наведених вище етимології слова 

«управління» та його загальноприйнятих визна-

чень, можна виділити наступні характерні ознаки 

поняттю «управління»:

1. Наявність системи — об’єкта управління 

та внутрішньосистемного утворення — суб’єкта 

управління.

2. Система не може функціонувати автоном-

но без участі суб’єкта управління (що підтвер-

джує внутрішньо-, а не позасистемний характер 

суб’єкта управління).

3. Управління здійснюється перманентно, 

постійно у відношенні до тривалості функціону-

вання системи;

4. Управління не передбачає введення до сис-

теми вбудованих регуляторів, чи налаштування 

вже існуючих елементів системи, а передбачає 

існування важелів, які при необхідності суб’єкт 

управління може застосувати для надання пев-

них наказових сигналів вже існуючим елементам 

щодо напряму їх функціонування.

5. За рахунок отриманих сигналів від суб’єкта 

управління система функціонує за старим прин-

ципом роботи й у старих рамках, однак у новому 

напрямку, вигідному суб’єкту управління.

Найголовніша ознака:

6. Управління не передбачає недосконалості 

у роботі системи, наявності у неї внутрішнього 

дефекту, а лише експлуатацію вже існуючих її еле-

ментів для досягнення необхідного результату.

Відповідно, поняття «державне управління 

ринковою економікою» передбачає наступне:

1. Системою — об’єктом управління є рин-

кова економіка. Внутрішньосистемним утворен-

ням — суб’єктом управління є держава.

2. Ринкова економіка не може функціонувати 

коректно без участі держави.

3. Державне управління має здійснюватись 

перманентно, постійно у відношенні до тривалос-

ті функціонування ринкової економіки.

4. Управління передбачає існування держав-

них владних інститутів, які, відповідно до поточної 

ситуації на ринку, будуть надавати наказові сигна-

ли (або заохочувальні, що в умовах ринку більш по-

ширене) приватним економічним інститутам щодо 

напрямку їх функціонування або візьмуть функції 

приватних інститутів до власної компетенції;

5. За рахунок отриманих наказових сигналів від 

держави ринкова економіка продовжує функціону-

вати за старим принципом роботи й у старих рам-

ках, однак у новому напрямі, корисному державі.

Найголовніша ознака:

6. Державне управління ринковою економі-

кою не передбачає недосконалості роботи ринко-

вої економіки, наявності у неї внутрішнього де-

фекту, а лише стверджує державу як невід’ємного 

елементу ринкової економіки, який володіє і має 

застосовувати засоби для спрямування її розвитку 

за вірним напрямком.

Виходячи з наведених ознак, варто зазна-

чити, що державне управління економікою зага-

лом, в цілому, є ближчим саме до марксистського 

підходу та планово-адміністративної системи, де 

держава володіє всією повнотою владних повно-

важень для надсилання наказових сигналів гос-

подарським суб’єктам, які за абсолютною своєю 

кількістю є власністю держави.

Натомість, державне управління ринко-

вою економікою виражує, скоріше, погляди 

Д. М. Кейнса на роль держави в економічних про-

цесах в умовах ринку, зокрема, його акцент на 

необхідності проведення державою активної бю-

джетної та грошово-кредитної політики.

Таким чином, ми можемо надати власне ви-

значення поняттю «державне управління ринко-

вою економікою».

Державне управління ринковою економі-

кою — це зміна рівня попиту, пропозиції та/або 

ціни на ринках товарів, засобів виробництва й 
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праці за рахунок здійснення відносин матері-

ального, фінансового або адміністративного 

характеру між державою (в особі органів дер-

жавної влади чи державних інституцій) та при-

ватними суб’єктами господарювання з приводу 

виготовлення чи збуту певного виду продукції 

або надання послуг.

Таким чином, до методів державного 

управління ринковою економікою належать 

виключно ті, що передбачають пряму участь 

держави в економічних процесах і не закрі-

плені у законодавстві в якості імперативної 

вимоги щодо напряму їх здійснення, тобто пе-

редбачають певний рівень свободи для органів 

державної влади.

До них можна віднести бюджетну і грошо-

во-кредитну політику, а також адміністративні 

обмеження уряду щодо вільного ціноутворення, 

формування попиту і пропозиції та наділення 

певних державних інститутів функціями моно-

поліста на ринку. Ці форми державної політики 

можуть здійснюватися на постійній основі й при 

цьому варіюватися відповідно до пріоритетів, що 

стоять перед державою.

Висновки. Провівши дослідження, ми мо-

жемо надати наступні визначення поняттям, що 

розглядалися у статті, й відповідно до них згру-

пувати найбільш поширені напрями економічної 

політики держави.

Державне регулювання ринкової економіки — 

це створення сприятливих умов для розвитку 

ринкової економіки у пріоритетному для держави 

напрямі за рахунок зміни нормативно-правової 

бази, що регулює економічну діяльність суб’єктів 

господарювання.

Воно включає податкову політику, митну по-

літику, державну стандартизацію продукції, анти-

монопольне регулювання, ліцензування тощо.

Державне управління ринковою економікою — 

це зміна рівня попиту, пропозиції та/або ціни на 

ринках товарів, засобів виробництва й праці за 

рахунок здійснення відносин матеріального, фі-

нансового або адміністративного характеру між 

державою (в особі органів державної влади чи 

підприємств державної форми власності) та при-

ватними суб’єктами господарювання з приводу 

виготовлення чи збуту певного виду продукції 

або надання послуг.

Державне управління ринковою економікою 

включає бюджетну, грошово-кредитну політику, 

тимчасові адміністративні обмеження вільного 

ціноутворення, формування попиту й пропозиції 

з боку уряду та наділення певних державних ін-

ститутів функціями монополіста на ринку.
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