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виникають міжнаціональні  конфлікти 
саме поміж слов'ян? Організуйте 
дискусію  з урахуванням  конфліктів чи 
протиріч між Чехією та Словакією, 
Хорватією та Сербією, Польщею та 
Росією,Україною  та Росією. 

План 
4. Теоретичні основи, сутність і основні 

напрямки  економічної політики  держави. 
Співвідношення  економіки і політики . 

5. Державна економічна  політика  в країнах 
сучасного світу : 
а) економічна  політика розвинутих  індустріальних  держав на різних 
етапах їх розвитку; 
б) особливості економічної  політики  і роль держави у країнах, що 
розвиваються; 
в) Україна  на шляху  розвитку економічної 
і політичної  незалежності  і роль держави 
у процесі становлення ринкової 
економіки. 

Теми рефератів 
4. Сутність, основний змiст, види і ступені  

розвитку економічної  політики . 
5. Бюрократія як соціальна група в 

управлінні . 
6. Економічна могутність  і економічна 

Те
ма

 9
 

Економічна політика 
держави 
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безпека України як важливі чинники її політичної незалежності.  

Основні категорії 
Економічна політика · економічна стратегія · економічна тактика · політика стабілізації · 

економічний ріст · структурна політика · інвестиційна політика · економічний суверенітет України 
· економічне прогнозування · ринок та інші. 

Методичні рекомендації 
1. Приступаючи до вивчення першого питання теми, слід показати місце і 

роль економічної політики в політичній системі суспільства, розкрити 
співвідношення економіки і політики. 

Політика і політичні відносини, зумовленi економічними відносинами, 
виступають як надбудова над економічними відносинами, що утворюють базу 
суспільства. Мета, засоби і результати політики визначаються характером і рівнем 
розвитку економіки, економічними інтересами тих, хто цю політику здійснює. 
Тому політика є концентрованим виразом економіки. 

Але політика не є пасивним відображенням економіки. Політика є могутнім 
знаряддям, яке активно впливає на розвиток економіки, знаряддям реалізації 
економічних інтересів і цілей. 

Важливе значення має з'ясування суті економічної стратегії і тактики. 
Економічна стратегія – це курс економічної політики, розрахований на тривалу 
перспективу, спрямований на вирішення великомасштабних економічних і 
соціальних завдань. Економічна тактика конкретизує стратегічні настанови на 
найближчий період часу. 

Важливо чітко окреслити напрямки діяльності держави, що входять до сфери 
економічної політики, яка включає: науково-технічну політику, політику 
капітальних вкладів і раціонального розміщення продуктивних сил, політику 
доходів, цін і заробітної плати, аграрну, фінансово-кредитну політику, 
демографічну політику, політику раціонального природокористування і охорони 
навколишнього середовища, зовнішньоекономічну політику . 

Економічна політика держави має ряд функцій: здійснювати регулювання 
економіки в інтересах соціальних груп, пов'язувати, зрівноважувати економічні 
інтереси соціальних груп, забезпечувати задоволення економічних інтересів всієї 
соціальної системи в цілому (грошовий обіг, енергетика, будівництво шляхів, 
іригаційних споруд, екологічні проблеми тощо), встановлювати і розвивати 
взаємовигідні економічні зв'язки з іншими країнами та ін. 

За своїм впливом на економіку економічна політика держави може: 
1. Сприяти об'єктивному процесові функціонування економіки і 

стимулювання її розвитку (наприклад, запровадження НЕПу в 20-ті роки сприяло 
швидкому економічному розвитку, економічна політика Рузвельта в 30-ті роки 
врятувала економіку США від краху). 
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2. Йти врозріз з об'єктивним процесом функціонування економіки, гальмувати 
її розвиток і створювати кризову ситуацію (наприклад, політика насильницької 
колективізації в колишньому СРСР зруйнувала продуктивні сили села, 
спричинила кризу сільського господарства, породила голод і гостру продовольчу 
проблему; хибна податкова політика держави не стимулює розвиток виробництва 
і не сприяє виходу з глибокої економічної кризи).  

3. Стимулювати одні напрями розвитку економіки і обмежувати, блокувати 
інші (наприклад, зміна пріоритетів економічної політики багатьох держав в 70-ті 
роки забезпечила ефективний розвиток економіки). 

На завершення розгляду першого питання, слід розкрити два типи механізму 
регулюючого впливу на економіку: керований процес і спрямовуючий розвиток. 

Керований процес включає в себе три головні етапи: 1) формування мети 
управління; 2) розробки програми досягнення мети; 3) створення механізмів 
зворотного зв'язку, які перешкоджають дії випадкових і непередбачених 
зовнішніх впливів на процес досягнення мети. 

Якщо при економічній політиці "керований процес" об'єктом управління є вся 
система економіки, то при економічній політиці "спрямовуючий розвиток" – 
лише окремі частини економічного організму. 

На початку 20-го ст. почалося зрощення монополістичного капіталу з 
державою. В цих умовах головною, визначальною стала державна економічна 
політика "керований процес". 

Після другої світової війни під впливом науково-технічної революції стала 
необхідною децентралізація управління економікою – передача прав з рук 
держави в руки підприємств. Однак децентралізація не робить економічну 
систему керованою, вона породжує нові труднощі тому, що у підприємств 
виникають свої цілі, які не завжди співпадають з цілями всього господарського 
механізму . 

2. При обговоренні другого питання необхідно показати, що сучасне світове 
господарство включає в себе економічні системи багатьох країн, які здійснюють 
різну економічну політику. Треба розкрити основні аспекти економічної політики 
розвинутих держав, країн, що розвиваються, постсоціалістичних країн Східної 
Європи і країн, що утворилися внаслідок розпаду СРСР. 

В індустріально розвинутих країнах у 30-ті роки і особливо після другої 
світової війни здійснювалася економічна політика планового, регульованого 
господарства, тобто політика типу "керований процес". Економічна політика 
регулювання господарського механізму була спрямована на стимулювання 
підприємницької активності, зниження безробіття з допомогою державного 
бюджету і системи податків. Таку політику активно здійснювали в перші 
повоєнні десятиріччя США, Англія, Франція, ФРН. 

В 70-ті роки політика прямого державного регулювання економіки з 
адміністративно-директивними методами управління стала неефективною. В 
нових умовах була вироблена нова економічна політика – політика 
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спрямовуючого розвитку. 
Треба детально проаналізувати основні напрямки формування такої 

політики і визначити основні її характерні риси: 
1. Денаціоналізація державного сектора економіки. На державних 

підприємствах витрати виробництва були вищими в порівнянні з приватним 
сектором, відсутні стимули до підвищення ефективності виробництва. В наслідок 
денаціоналізації державні підприємства були продані приватному капіталові, 
отримали свободу дії на ринку, на їх плечі лягла повна відповідальність за 
результати роботи. 

2. Програма акціонерного партнерства. Держава стимулює продаж акцій 
дрібним акціонерам, надає пільги робітникам і службовцям у придбанні акцій. В 
результаті цих заходів з'явився дійовий стимулятор трудової діяльності, вільні 
кошти найманих працівників стали джерелом інвестицій підприємницького 
капіталу, зросла конкурентна спроможність підприємств. 

3. Розвиток середніх і дрібних підприємств. Невеликі, технічно добре 
оснащені підприємства у багатьох випадках мають переваги. Вони можуть 
швидше і гнучкіше врахувати технологічні нововведення, зміни попиту, 
оперативно задовольняти потреби у дрібносерійній і поштучній продукції, краще 
використовувати вільні трудові ресурси, особливо у малих містах. 

4. Боротьба з безробіттям. Індивідуальна, сімейна, групова трудова діяльність. 
Зростання продуктивності праці в умовах НТР призвело до масового безробіття. З 
1920 по 1935 р. кількість безробітних зросла у Великобританії в 6 разів, в ФРН – в 
16,5 раза, у Франції – у 9 разів, в Італії – в 4 рази, в США в 2 рази. Державі стало 
не під силу соціально захистити таку масу безробітних. Вихід був знайдений у 
використанні нових економічних методів впливу на процес скорочення 
зайнятості, суть яких полягає в регулюванні темпів відтоку робочої сили і заміни 
найманої праці працею самостійною. Перш ніж стати безробітними, люди 
спочатку працюють неповний робочий день, потім стають тимчасовими 
працівниками. Паралельно з цим процесом наймана праця стає самостійною, 
створюються індивідуальні, сімейні і групові підприємства, на яких люди 
працюють на умовах вторинної зайнятості, а потім повністю перестають бути 
найманими працівниками. 

5. Оптимальне поєднання монополії і конкуренції. Монополізація ринку не 
стимулювала впровадження у виробництво досягнень НТП. Це змусило чисельні 
держави запровадити антимонопольне законодавство, за яким частка монополій 
на ринку не повинна перевищувати 60%. 

б. Соціальна захищеність. Сучасна економічна політика багатьох держав 
спрямована на різке посилення соціальної поляризації. Головна соціальна 
настанова в соціальній сфері – змусити всіх трудящих "жити на свій кошт". 
Замість політики соціальних гарантій для всіх впроваджується політика "кожен 
для себе". 

Підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок про те, що сучасна 
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економічна політика багатьох держав спрямована на те, щоб звільнити державу 
від обов'язків централізованого регулятора господарського механізму, а значною 
мірою – передати цю функцію товарно-грошовому ринку. Тобто, в цих країнах 
ствердилась економічна політика спрямовуючого розвитку економіки. 

Аналізуючи особливості формування економічної політики в країнах що 
розвиваються, треба наголосити на необхідності подолання економічної 
відсталості цих країн, розробку ними державної економічної політики. Розробка 
державної економічної політики в цих країнах здійснюється в дуже складних 
внутрішніх і зовнішніх умовах (назвіть їх). 

До внутрішніх слід віднести наявність природних ресурсів, рівень соціально-
економічного розвитку, національні особливості і труднощі, рівень політичної 
зрілості і кваліфікації державних лідерів і спеціалістів, які розробляють 
економічну політику тощо. 

До зовнішніх умов можна віднести економічну незалежність від колишніх 
метрополій, економічну політику розвинутих країн по відношенню до цих країн, 
характер відносин з молодими національними державами. 

Економічна діяльність держави реалізується у трьох основних напрямах: 
1. Безпосередня підприємницька діяльність держави як власника. Майже в 

усіх країнах, де розвивається державний сектор, вона посідає провідні позиції у 
розвитку базових галузей промисловості та виробничої інфраструктури. 

2. Держава втручається в економіку шляхом перерозподілу ресурсів і 
регулювання процесів і сфер господарювання – валютних курсів, процентних 
ставок, податків і митних зборів, застосування субсидій і ліцензій. 

3. Економічна діяльність по захисту національних інтересів від іноземного 
капіталу і здійснення зовнішньоекономічних функцій. 

На завершення семінарського заняття слід показати основні аспекти 
економічної політики молодої Української держави в умовах переходу від 
командно-адміністративної до ринкової економіки, показати труднощі у 
здійсненні економічних перетворень, викликані структурною перебудовою 
економіки. Поглибленому з’ясуванню всіх цих питань сприятиме обговорення на 
семінарському занятті реферату, при підготовці якого треба використати 
матеріали з найновіших номерів журналу "Економіка України", місцевої преси, а 
також економічні закони, які приймає Верховна Рада України. 
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Запитання для дискусії 
1. "Політика є концентрованим відбиттям  економіки ". Чи означає  цей вислів , 

що роль політики  зводиться  до пасивного відбиття  економіки? 
2. У чому полягає зміст зусиль  ООН щодо встановлення  нового 

економічного порядку? 
3. Що спільного  між політичною  і економічною  владами і в чому вони 

відмінні? 
4. У чому сутність  антимонопольного  законодавства  і чи діє воно в Україні? 


