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У національному народному господарстві відбуваються глибокі 

соціально-економічні зміни, пов'язані із визнанням України країною з 

ринковою економікою, вступом її до Світової організації торгівлі, проведенні 

фінансової, податкової, соціальних та інших реформ. Економіка - це система 

взаємопов'язаних галузей та комплексів народного господарства, що містить у 

собі взаємозв'язані і взаємозалежні ланки, по-перше, суспільного виробництва, 

по-друге, розподілу і, по-третє, обміну виробленого продукту в масштабах усієї 

держави, з метою задоволення потреб суспільства. 

Найбільшими складовими економічної системи України є: промисловість; 

енергетичний комплекс; агропромисловий комплекс; будівельний комплекс; 

транспорт і дорожнє господарство; зв'язок; торговельний комплекс; житлове 

господарство; побутове обслуговування населення; сфера використання й 

охорони природних ресурсів. Усі перелічені галузі й комплекси перебувають у 

тісній взаємодії, кожна з них складається з кількох підгалузей. Підгалузі 

відрізняються, з одного боку, значною самостійністю, а з другого боку - 

взаємозалежністю й інтегрованістю з економічною системою в цілому. 

Наприклад, промисловість поділяється на машинобудівну, хімічну, 

металургійну, легку тощо. У кожній з перелічених галузей і підгалузей є 

специфічні матеріальні умови виробництва, технологічні процеси, структура і 

чисельність підприємств, інженерно-технічний та управлінський персонал 

тощо. Всі ці чинники визначають їх місце і призначення в економічній системі, 

а також особливості міжгалузевих зв'язків. 

Стан економіки, рівень її розвитку, ефективність прямо залежать від 

спроможності державної влади управляти виробництвом і обігом виробленої 

продукції. У публічному регулюванні економічних процесів задіяні майже всі 

представники публічної адміністрації, на що вказує назва глави 2 

Господарського кодексу України - "Основні напрями та форми участі держави і 

місцевого самоврядування у сфері господарювання" [2]. Ефективне 

функціонування економіки неможливе без розумної економічної політики, без 

реалізації публічною адміністрацією своїх регулятивних, правозастосовних та 

правоохоронних функцій у народному господарстві. Проте ступінь її втручання 

в економічні процеси напряму залежить від характеру та моделі економічної 

організації суспільства. Статтею 7 Закону України "Про засади внутрішньої та 
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зовнішньої політики" визначені основні засади в економічній сфері.  

Основними формами реалізації державою економічної політики є 

довгострокова (стратегічна) і поточна (тактична) економічна політика, 

спрямована на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб'єктів 

господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в цілому. 

Мета такої політики досягається за допомогою: а) економічної стратегії. 

б) економічної тактики. Здійснення державою економічної стратегії і тактики у 

сфері господарювання спрямовуються на створення економічних, 

організаційних та правових умов, за яких суб'єкти господарювання враховують 

у своїй діяльності показники прогнозних і програмних документів 

економічного та соціального розвитку. Так, лише законами визначаються 

принципи державного прогнозування і розробки програм економічного та 

соціального розвитку України, система прогнозних і програмних документів, 

вимоги до їх змісту, а також загальний порядок розробки, затвердження та 

виконання прогнозних і програмних документів економічного й соціального 

розвитку, повноваження та відповідальність публічної адміністрації в цих 

питаннях. 

Основними формами державного планування господарської діяльності є 

Державна програма економічного та соціального розвитку України, Державний 

бюджет України, а також інші державні програми з питань економічного і 

соціального розвитку, порядок розробки, завдання та реалізація яких 

визначаються законом про державні програми. Активну участь у розробці та 

реалізації програм економічного розвитку беруть також органи влади 

Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування відповідно, які відповідно до статей 116,138 та 143 

Конституції України [1] розробляють і затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-

територіальних одиниць і здійснюють планування економічного та соціального 

розвитку цих територій. Основними напрямами економічної політики, що 

визначаються державою, є: 1) структурно-галузева політика; 2) інвестиційна 

політика; 3) амортизаційна політика; 4) політика інституційних перетворень; 

5) цінова політика; 6) антимонопольно-конкурентна політика; 7) бюджетна 

політика; 8) податкова політика; 9) грошово-кредитна політика; 10) валютна 

політика; 11) зовнішньоекономічна політика. 

Публічне регулювання економічних процесів повинне органічно 

поєднуватися з ринковими механізмами, не підмінюючи та не зменшуючи ролі 

останніх. Таке регулювання є складовою частиною сучасної ринкової 

економіки, що і визначає його зміст. З урахуванням пріоритетності публічна 

адміністрація виконує такі основні функції в сфері економіки: організаційна; 

контрольна; захисту ринкових основ господарювання; регулятивна. 

Організаційна функція включає нормотворчу діяльність, тобто створення 

правової основи здійснення господарської діяльності та організаційних 

структур публічної адміністрації, які будуть забезпечувати реалізацію цих 

норм. До такої основи можна віднести Конституцію України [1], Господарський 

кодекс України [2], закони "Про засади внутрішньої та зовнішньої політики", 
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"Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України", про Державний бюджет на певний рік та інші 

закони та підзаконні акти. 

Контрольна функція включає в себе контроль за дотриманням правових 

норм і законодавства в сфері господарювання відповідно до Закону України 

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності"[3], який визначає правові та організаційні засади, основні принципи 

і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових 

осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час 

здійснення державного нагляду (контролю). Крім цього, контроль може 

здійснюватись за виконанням доходної та видаткової частини бюджету, 

розвитком зовнішньоекономічних зв'язків, контроль за суб'єктами владних 

повноважень при реалізації ними заходів державного регулювання та ін. 

Функція захисту господарських відносин, перш за все, спрямована на: 

захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання 

перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і 

припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; 

недопущення концентрації, узгоджених дій суб'єктів господарювання та 

регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) 

суб'єктами природних монополій; здійснення контролю щодо створення 

конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних 

закупівель. Зміст регулятивної функції полягає в тому, що публічна 

адміністрація для реалізації економічної політики, виконання цільових 

економічних та інших програм і програм економічного і соціального розвитку 

застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання господарської 

діяльності, до яких, відповідно до ст. 12 Господарського кодексу України, 

належать: 1) ліцензування, патентування і квотування; 2) сертифікація та 

стандартизація; 3) застосування нормативів та лімітів; 4) регулювання цін і 

тарифів; 5) державне замовлення; 6) надання інвестиційних, податкових та 

інших пільг; 7) надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій 

[2]. Оскільки в державній політиці віддзеркалюються докорінні інтереси 

суспільства, вона справедливо вважається концентрованим виразом економіки. 

Поряд із цим, оскільки вона має певну відносну самостійність, державна 

політика активно впливає на економічну сферу суспільства. Першооснова 

регулювання всіх інтересів полягає в окремому напрямі державної політики - 

державній економічній політиці. Державна економічна політика становить 

собою компроміс між численними та різноманітними інтересами з метою 

досягнення максимального «блага» в межах чинного суспільного устрою. 

Таким чином, державна економічна політика має: носити системний 

характер, бути тільки комплексною та охоплювати всі сфери людської 

життєдіяльності; ґрунтуватися на власних матеріальних, фінансових, 

енергетичних, кадрових та інших ресурсах з урахуванням міжнародного 

розподілу праці; створювати умови для вирішення соціальних проблем 

населення, зокрема розширення і зміцнення «середнього класу», який виступає 
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реальною та зацікавленою силою правової держави і громадянського 

суспільства; залучати людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальну та 

політичну напруженість; сприяти рівноправному діловому і взаємовигідному 

співробітництву всередині країни — між її частинами, зовні — з іншими 

країнами. 

Тому метою державної економічної політики є досягнення максимально 

можливого добробуту суспільства шляхом всебічного розвитку соціально-

економічної системи та забезпечення соціальної і політичної стабільності. 

Справжня державна політика неодмінно виходить на людину, зачіпає її і має 

сприяти задоволенню її потреб. Вона може бути здійсненою лише тоді, коли 

стає добровільним здобутком усіх громадян. Зазначене зумовлює важливість 

процесу формування, законодавчого закріплення та реалізації державної 

політики, у тому числі й економічної. Визначення засад державної політики, 

затвердження програм економічного, науково-технічного, соціального, 

національно-культурного розвитку, охорони довкілля належить до сфери 

діяльності Верховної Ради України (ст. 85 Конституції України) [1]. Також 

Верховна Рада України розглядає і приймає рішення щодо схвалення Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України (ст. 85, п. 11 Конституції України). 

Тим самим прерогатива розроблення державної економічної політики 

належить законодавчій владі. Ефективність діяльності останньої полягає як у 

здатності визначати стратегічні і тактичні цілі, розробляти напрями і завдання 

економічної політики, так і в прийнятті відповідної законодавчої бази для 

реалізації. Адекватність і своєчасність законодавчої діяльності забезпечуються 

не тільки професійним аналізом соціально-економічного стану держави, а й 

здатністю як виробляти, так і дотримуватись об'єктивно зумовленого 

суспільного інтересу, враховувати економічні передумови і можливі наслідки 

впровадження законодавчих актів. Реалізація останніх належить до функцій 

виконавчої влади. 

Процес формування державної політики має певну логіку, її засади 

формуються на підставі щорічних та позачергових послань Президента України 

про внутрішнє і зовнішнє становище. Від економічного розвитку держави 

залежать добробут громадян країни, доля нації та самої держави, місце держави 

на світовому ринку, що впливатиме і на внутрішній соціально-економічний 

стан, заможність життя населення тощо. Це визначатиме і вирішення 

соціальних проблем: надання державної допомоги й забезпечення підтримки 

соціально незахищених прошарків населення. Крім того, світова інтеграція 

економічних систем різних держав актуалізує проблеми зовнішньоекономічних 

зв'язків, руху ресурсів через кордони, митної та валютної політики тощо. 

Цільові настанови в економічній діяльності держави спрямовуються на 

запровадження принципів результативності, ефективності, рівності між 

суб'єктами господарювання та стабільності економічного і соціального 

розвитку суспільства. Реалізація цих принципів передбачає створення умов для 

виробництва зростаючої кількості товарів і послуг на технологічній базі, що 

постійно удосконалюється, мінімізацію витрат при використанні обмежених 

матеріальних і виробничих ресурсів, зміцнення позицій держави на світовому 
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ринку, створення робочих місць для тих, хто бажає та може працювати. Це 

передбачає й економічну свободу для всіх видів господарської діяльності, 

споживачів і продавців на ринку, забезпечення їм свободи вибору. 

Державна економічна політика віддзеркалює вплив держави на соціально-

економічний стан суспільства. Вона включає: розробку та впровадження 

правових засад функціонування економічної системи в ринкових, соціально 

орієнтованих умовах (питання власності, у тому числі на землю, податків, 

прожиткового мінімуму тощо), тобто визначення державою «правил гри» 

юридичних і фізичних осіб на ринку. Так, законодавство, що базується на 

принципі «все дозволено, що не заборонено», надає підприємцям широке поле 

для діяльності. Те, що не заборонено, вирішується шляхом запровадження 

процесуальних норм; визначення пріоритетів макроекономічного розвитку, 

тобто формулювання діагностованих за певними критеріями цілей, 

забезпечення їх реалізації необхідними ресурсами, оцінку соціальних, 

економічних, екологічних та інших наслідків вирішення цих пріоритетів; 

реалізацію соціально-духовних цінностей, оскільки наші різноманітні закони, 

наслідки господарської діяльності мають сенс тільки в тому разі, якщо вони 

спрямовані на задоволення потреб громадянського суспільства; регулювання 

економічної діяльності для досягнення визначених цілей шляхом підтримки 

функціонування ринкового механізму, тобто регулювання співвідношення 

сукупного попиту та сукупної пропозиції. 

Законодавче закріплення державної політики, має виключно практичне 

значення, оскільки дає змогу не тільки сприяти визначенню стратегій і тактих 

суб'єктів господарювання, тобто організаційно-діяльнісному забезпеченню 

реалізації основних економічних інтересів, а й захистити їх від свавілля, у 

томучислі й державного. Етапи формування та закріплення державної політики 

в основному проходять у структурах державного апарату — органах державної 

влади - та виконуються державними службовцями. Це накладає вимоги щодо 

високого професіоналізму в діяльності працівників органів державної влади, а 

також нормативного врегулювання процесуальних регламентів формування, 

закріплення та реалізації положень державної економічної політики. 

Враховуючі викладене можна підсумувати, що таке нормативне 

врегулювання діяльності на різних рівнях влади дає змогу залучити механізми, 

що включають не тільки правові (юридичні) норми, а й квазіправові засоби — 

норми пруденціального (справедливого) характеру, що унормовуються 

процесуальними регламентами. Завдяки цьому діяльність органів державного 

апарату кожного організаційно-правового рівня з формування та реалізації 

державної політики підпадає під правове врегулювання та контроль, що дає 

змогу об'єктивно оцінювати її результативність і ефективність. Особливій 

процесуальній регламентації підлягають процеси прийняття рішень щодо 

реалізації проголошеної державної політики. Це стосується механізмів 

висунення та юридичного закріплення цілей, підготовки альтернатив, їх оцінки 

та вибору за чітко визначеними та наперед заданими критеріями. 
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Поглиблення транскордонного співробітництва відкриває нові 

можливості для активізації господарської діяльності на периферійних 

територіях і підвищення їх конкурентоспроможності шляхом мобілізації 

природно-ресурсного потенціалу сусідніх територій. Велику роль у цьому 

відіграють місцеві органи влади Закарпаття у яких об’єднання зусиль для 

вирішення спільних проблем найбільш ефективно здійснюється через 

планування, розробку і реалізацію спільних проектів між місцевими органами 

влади, громадськими об’єднаннями і економічним потенціалом прикордонних 

країн. Слід зазначити, що протягом радянського періоду діяльність органів 

місцевого самоврядування та державної влади у галузі міжнародного (у тому 

числі транскордонного) співробітництва носила багато в чому формальний та 

декларативний характер. Ця діяльність обмежувалася протокольними обмінами 

офіційних делегацій керівників місцевих органів влади, представників наукових, 

культурних та освітніх установ, молоді. У період перебудови починають активно 

розвиватися побратимські відносини між окремими містами області та містами, 

регіонами прикордонних країн.  

Починаючи з кінця ХХ століття дослідники почали приділяти значну 

увагу проблематиці транскордонного співробітництва. Значну увагу цьому 

процесу надавали дослідники Н.Мікула, І.Студенніков, Ф.Ващук, О.Ващук, 

І.Артьомов, С.Мітряєв. Зокрема, Ф.Ващук зазначає, що «транскордонне 

співробітництво в сучасних геополітичних, економічних та соціокультурних 

умовах є ефективним механізмом регіональної співпраці, вирішення спільних 

проблем, особливо у прикордонних регіонах та поглиблення взаємовідносин 

між сусідніми державами. Таке співробітництво може бути ефективним лише за 

умов достатнього нормативно-правового забезпечення як на національному 

рівні, так і міжнародними актами...» [1]. 

Правовою підставою транскордонного співробітництва Закарпаття є чинне 

законодавство України, яке включає Закони, міжнародні угоди, конвенції, 

http://zakon1.rada.gov.ua
http://zakon2.rada.gov.ua
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