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Н.В. Петришина, асп.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗМІНА РОЛІ ДЕРЖАВИ В РИНКОВИХ УМОВАХ: 
ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА УСУСПІЛЬНЕННЯ

»
У статті здійснено аналіз функціонування та реструктуризації ролі 

держави в економіці країни. Розглянуто проблеми конкурентоспроможності 
економіки. Автор дослідив процес усуспільнення виробництва та його розвиток в 
умовах ринкової трансформації економічних відносин.

Іп Фе агіісіе Фе їипсііопаї апд Фе гезігисіиге гоіе ої Оіе зіаіе іп Фе соипігу’з есопоту 
їіаз Ьееп апаіуіед. Тіїе ргоЬІетз ої есопоту’з сотреііімепезз аге сопзідегед. ТЬе аиФог 
гезеагсїіед Фе ргосезз ої Фе зосіаіііаііоп ої ргодисііоп апд ііз с/єуеіортепі іп сопдіііопз ої 
есопотіс геїаііопз ігапзїогтаііоп.

Стратегічними завданнями економіки України є утвердження України як 
конкурентоспроможної високотехнологічної держави, здійснення прогресивних структурних 
перетворень в економіці, поглиблення її європейської інтегрованості, удосконалення 
ринкових інститутів, формування сильної держави та активізація її функції.

Нормативним підгрунтям подальшого економічного розвитку України є “Стратегія 
економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 рр. “Шляхом європейської 
інтеграції””. Сутність стратегії полягає у визначенні чітко окреслених, науково 
обгрунтованих завдань остаточного виведення економіки на траєкторію гарантованого 
зростання через посилення дієздатності держави та дальше поглиблення ринкових 
реформ. Стратегія спрямована на утвердження європейських принципів та механізмів соці
ально орієнтованої структурно-інноваційної моделі економічного розвитку. Зрештою, 
йдеться про глибоку модернізацію української економіки, підвищення її 
конкурентоспроможності, що має стати визначальною передумовою реалізації складних 
завдань сталого розвитку, що визначаються світовим співтовариством як стратегія 
розвитку в XXI столітті[11 ,с.13].

Проблема економічної ролі держави досить яскраво просліджується в історії 
економічних учень. Із останніх видань в цій галузі особливої уваги заслуговує 
фундаментальна праця за редакцією професора В.Д.Базилевича, яка отримала державну 
премію[5]. Наукові уявлення про державу зародилися ще у Стародавньому світі 
(Арістотель, Платон). Великий внесок у дослідження ролі держави внесли К.Маркс, 
Ф.Енгельс, Дж.М.Кейнс, П.Самуельсон та інші фундатори (послідовники) економічних шкіл. 
Різні аспекти проблеми, що розглядається, досліджуються в роботах вітчизняних науковців, 
серед яких Л.І. Загайнов, Н.В.Чорноголовкін та Л.І. Каск. Питаннями економічної ролі 
держави на сучасному етапі займаються такі вчені -  економісти, як Абалкін Л., Мочерний
С.В., Семюелсон П., Стігліц Дж., Шамхалов Ф.,Аніловська Г.Я., Бірюков О.А., Сафронов
С.А., Дмитриченко Л.І. та ін.

Проблемам описання сутності усуспільнення виробництва присвятили свої 
дослідження багато вітчизняних учених: В.П.Комаревська, В.І.Михайлов, Н.І.Вакуленко, 
А.Ф.Крикун, А.У.Уразов, Ю.Жданов та ін.Серед сучасних дослідників визначними є: С.В. 
Мочерний, А.А.Чухно, А.С.Гальчинський, В.М.Геєць, КЖ Зайцев та інші.
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В науковій літературі повсюдно переосмислюються роль і місце держави в здійсненні 
трансформаційних процесів. На попередньому етапі реформ здійснювався демонтаж 
(через механізми лібералізації) державно-адміністративної системи управління. Нині 
ставиться нова мета - утвердження ринкової економіки та сильної держави, активізація її 
регулюючої функції і водночас здійснення такої політики, яка б не лише зберегла, а й 
істотно посилила б ринковий вектор розвитку, надала б йому більшої орієнтації на кінцевий 
результат.

Економічна роль держави визначається способом виробництва і проявляється 
в процесі його розвитку. Саме тому, однією з основних проблем економічної теорії, 
яку класики марксизму-ленінізму ставили у ряд фундаментальних, є проблема 
усуспільнення виробництва, яка не втрачає актуальності впродовж декількох 
тисячоліть.

У західному «економіксі», що відображає специфіку ринково-капіталістичної системи, 
зміст економічної діяльності держави зводиться: по-перше, в основному до обслуговуючої 
й похідної ролі, до забезпечення умов функціонування ринкової організації економіки; по- 
друге, до виробництва особливого виду товарів і послуг, які не виробляються у приватному 
секторі, — «суспільних товарів і послуг»[6, с.94].

У марксистському напрямку економічна діяльність держави розглядається, по-перше, 
як зміст історичної форми суспільної (у масштабі суспільства) організації виробництва й 
споживання; і, по-друге, як визначальний сектор в економічній системі в цілому.

Економічна роль держави комплексно розкривається у таких її основних функціях 
як: 1)національно-демократичне економічне планування; 2)здійснення через
центральний банк єдиної грошово-кредитної політики; 3) проведення регіональної 
політики, тобто забезпечення рівномірного розвитку регіонів країни, планомірного 
розвитку продуктивних сил у межах цих регіонів, отже, усього господарського комплексу 
таін[3, с.197].

За своїм змістом функції сучасної держави є сукупністю дій держави, які спрямовані 
на створення та утвердження ринкових відносин.А оскільки Україна тільки нещодавно 
отримала статус країни з ринковою економікою, то на сучасному етапі свого розвитку їй 
необхідно:створити якісно нову модель економіки;визначити межі втручання держави в 
економіку;активізувати сили суспільства та надати їм право участі у розв’язанні 
найважливіших соціально-економічних проблем(розвиток інститутів громадського 
суспільства).

Ми погоджуємось з А. Гальчинським стосовно того, що в сучасному світі держава втрачає 
свою традиційно визначальну функцію — функцію забезпечення економічного зростання. 
Ефективнішим суб’єктом відповідної функції стають транснаціональні корпорації, яким 
держава лише заважає. Вчений не називає процеси девальвації економічної функції 
«ерозією» держави загалом. Насправді відбувається функціональна реструктуризація 
держави — витіснення (поки що — послаблення) її економічних преференцій і набуття 
пріоритетності гуманітарними прерогативами. Це повною мірою кореспондується з логікою 
сучасного цивілізаційного процесу, відповідно до якої місце людини в тій чи іншій суспільній 
ієрархії перестає визначатися суто економічними та матеріальними постулатами. Ці посту
лати відсуваються на задній план суспільних відносин. Натомість знання та інформація,
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безпосереднім носієм яких є людина, набувають статусу основної форми багатства 
суспільства, його базового виробничого ресурсу[1 ,с. 116].

На нашу думку, одним з визначальних факторів підвищення ролі держави в 
економіці країни е усуспільнення виробництва. Це об'єктивний процес розвитку 
суспільного характеру виробництва, що виявляється в поглибленні суспільного поділу 
праці, посиленні взаємозв'язку і взаємозалежності економічно відособлених господарських 
одиниць, галузей і сфер народного господарства. Слід зазначити, що в нинішніх
умовах злиття розрізнених та відособлених процесів виробництва дрібних 
виробників в один суспільний продуктивний процес зумовлює суспільний зв’язок між 
виробниками, який постійно зміцнюється, внаслідок чого виробники стають одним 
цілим. Інакше кажучи, усуспільнення виробництва -  також невід’ємна складова сучасного 
розвитку національного господарства, посилення його конкурентних переваг.

Формування конкурентоспроможної економіки характерно для всіх етапів 
розвитку суспільства і є загальноісторичним процесом. Власне кажучи, цей процес 
відображає об’єктивну, постійно прогресуючу тенденцію. На цій підставі наукові 
дослідники розглядали зростання зазначених тенденцій як об’єктивний закон 
суспільного розвитку[4,с.53-54], інші -  як загальний економічний закон, що відбиває 
причинно-наслідкові зв’язки в умовах і способах з ’єднання речових й особистих 
факторів виробництва, у характері взаємодії продуктивних сил і виробничих 
відносин[7,с.229; 10,с.107].

У цьому сенсі важливо визнати, що в умовах ринкової трансформації економічних 
відносин не втрачає своєї суспільної ваги процес усуспільнення, який є однією з 
найважливіших об'єктивних закономірностей розвитку суспільного виробництва. Він 
характеризується розширенням і поглибленням економічних зв'язків у праці, у всьому 
суспільному виробництві на основі поділу й кооперації праці.

Сутність усуспільнення можна розкрити лише через аналіз процесу розвитку 
продуктивних сил і виробничих відносин, що постійно й безупинно здійснюється в різних 
соціально-економічних системах. При цьому умовою виникнення й здійснення 
усуспільнення є поява й розвиток спільної участі багатьох людей у тому самому процесі 
виробництва.

На ранніх етапах людського суспільства процес праці здійснювався в основному 
окремими індивідуумами, однак і тоді він відбувався в суспільстві й завдяки суспільству. Ця 
найпростіша форма усуспільнення дозволяла лише концентрувати працю багатьох 
індивідів на виконанні різних видів робіт. У міру подальшого розвитку процесу виробництва, 
удосконалення знарядь праці залежність людей один від одного посилюється, і їхня спільна 
праця набуває усе більш суспільного характеру. Це виражається в тому, що в процесі праці 
виникають певні відносини людей між собою. Відносини людей до природи утворять 
матеріальну основу суспільного виробництва, а відносини людей між собою - його 
суспільно-економічну основу, де усуспільнення виробництва виражається насамперед 
як усуспільнення праці.

Процес усуспільнення характеризується розвитком суспільного характеру виробничої 
діяльності в умовах різних форм спільної праці, а «спільна праця припускає безпосередню 
кооперацію індивідуумів»[9,с.116].
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Рівень усуспільнення виробництва характеризує економічну зрілість суспільства, 
свідчить про вдосконалення продуктивних сил, про зміни в технічному базисі виробництва, 
що супроводжуються переворотами в функціях робітників й у суспільних комбінаціях 
процесу праці[8, с.498].

Усуспільнення виробництва - об'єктивний закономірний процес розвитку суспільного 
характеру виробництва, який виражається подальшим вдосконаленням знарядь праці, 
ростом продуктивних сил і масштабів виробництва, поглибленням суспільного поділу праці. 
Спеціалізація та кооперування виробництва посилюють зв'язок і взаємозалежність між 
окремими виробниками, багато розрізнених виробництв зливаються в один суспільний процес 
виробництва.

Усуспільнення виробництва має історичний характер свого розвитку. Усуспільнення 
виробництва відбувається на основі різних форм власності. В колишньому СРСР цей процес 
відбувався на основі націоналізації усіх основних засобів виробництва в промисловому та 
сільськогосподарському виробництві і створення державної (суспільної) форми власності. Такий 
прискорений процес усуспільнення виробництва мав свої позитивні і негативні сторони. 
Індустріалізація призвела до створення великого машинного виробництва, в усіх галузях 
народного господарства і особливо в промисловості. Почали працювати величезні 
гіганти.Такий же процес відбувався в сільськогосподарському виробництві. Але світова 
практика показала, з одного боку, деяку їх перевагу (наприклад, в період Великої Вітчизняної 
війни), з іншого - негативну роль. Досвід засвідчив неспроможність і шкідливість політики 
гігантоманії як в промисловому, так і в сільськогосподарському виро6ництві(напр., масштабні 
викиди промислових відходів).

Основний недолік такого усуспільнення виробництва - суб'єктивістські, волюнтаристські 
методи проведення, ігнорування дії економічних законів, централізація управління. Світова 
практика підтвердила, що в період розвитку НТР найбільш раціональними оптимальними є 
середні виробництва, де можна швидко і з мінімальними затратами здійснити структурну 
перебудову, створити гнучкі виробництва[2,с.600-601]. Але, на нашу думку переваги великого 
виробництва неминучі.

За Економічною енциклопедією під редакцією С.В.Мочерного, усуспільнення 
виробництва — об'єктивний процес розвитку суспільного характеру виробництва, що 
виявляється в поглибленні суспільного поділу праці, посиленні взаємозв'язку і 
взаємозалежності економічно відособлених господарських одиниць, галузей і сфер 
народного господарства. Як зазначалось вище, усуспільнення виробництва має історичний 
характер, оскільки відображає рівень розвитку продуктивних сил, техніко-економічних та 
організаційно-економічних відносин (загалом технологічного способу виробництва).

З огляду на те, що суспільний поділ праці існує в трьох основних формах (загальна — 
поділ суспільного виробництва на промисловість, сільське господарство, сферу 
матеріального та нематеріального виробництва; часткова — поділ кожної з цих сфер на 
окремі комплексні галузі; одинична — поділ праці всередині окремого підприємства), під 
впливом розвитку продуктивних сил він здійснюється впродовж усього періоду існування 
людської цивілізації. Так, перші два великі суспільні поділи праці (відокремлення 
скотарських племен від землеробськихі ремесла від рільництва) відбулися за 
первіснообщинного ладу, зародкових форм набув частковий поділ праці та одиничний 
(поділ всередині багатофункціональних поселень, в яких зосереджувалися житлові,
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господарські й виробничі комплекси). За рабовласницького ладу відбувся третій великий 
суспільний поділ праці — відокремлення торгівлі від виробництва. В сільському 
господарстві (в межах часткового поділу праці) з'явилося зрошувальне (канали, іригаційні 
споруди тощо) рільництво. Усуспільнення виробництва в усіх трьох докапіталістичних 
формаціях здійснювалося за технологічного способу виробництва, заснованого на ручній 
праці. Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. зароджується новий технологічний спосіб 
виробництва, що базується на машинній праці. У 30-х XX ст. у деяких розвинутих країнах, 
зокрема у США, відбувся четвертий великий суспільний поділ праці —  виокремлення 
сфери нематеріального виробництва (сфери послуг — освіти, охорони здоров'я, науки та 
ін.). Після 30-х рр. ХХст. провідною формою суспільного поділу праці стали подетальна й 
поопераційна форми одиничного поділу праці, а їхньою матеріальною основою — 
комплексна механізація та автоматизація. З середини 50-х р. XX ст. формується новий 
технологічний спосіб виробництва, заснований на автоматизованій праці. Усуспільнення 
виробництва виявляється в посиленні тенденції до концентрації виробництва, 
планомірності розвитку, позаринкових форм зв'язку (безпосередньо суспільної форми), 
масштабів свідомого регулювання економіки.

Конкретними формами вияву усуспільнення виробництва на макрорівні в межах 
національного господарства є: збільшення маси засобів праці та їх ускладнення; 
концентрація й централізація засобів виробництва на великих підприємствах; концентрація 
виробництва; підвищення загальноосвітнього, професійного та культурного рівнів праців
ників, їх організованості й свідомості; посилення їх міграції та зростання потреб; 
концентрація наукових досліджень і розробок на підприємствах, зосередження процесу 
технічних винаходів і вдосконалень; зростання розмірів і збільшення питомої ваги великих 
підприємств у кожній галузі, посилення контрактних відносин між ними і дрібними та 
середніми підприємствами; організація спільних підприємств, виникнення промислово- 
торгових комплексів; обмін патентами, ліцензіями, науково-технічною інформацією між 
великими підприємствами та ін. Формами вияву усуспільнення виробництва на макрорівні 
є: збільшення кількості галузей і посилення взаємозв'язків між ними; державне регулю
вання, програмування та прогнозування економіки; розвиток національного ринку; 
національне економічне планування. В Україні в 90-х XX ст. рівень усуспільнення 
виробництва істотно знизився на макро- і мікрорівні, що виявилося у руйнуванні 
державного управління економікою, подрібненні великих підприємств, у послабленні 
взаємозв'язків між галузями (внаслідок значної їх руйнації) та ін.

В Україні в 90-х рр. XX ст. рівень усуспільнення виробництва істотно знизився, як на 
на макро- так і на мікрорівні, що виявилося у руйнуванні державного управління 
економікою, подрібненні великих підприємств, у послабленні взаємозв'язків між галузями 
та ін. [З, с.776-777].

Поглиблення суспільного поділу праці, спеціалізації виробництва обумовило процеси 
його концентрації, кооперації праці, зростання рівня усуспільнення виробництва.

Зростання суспільного характеру виробництва долає певною мірою вузькі межі індивідуальної 
приватної власності. Поряд з нею виникають колективна, акціонерна, кооперативна, державна та інші 
форми.

Об'єктивно зростання рівня усуспільнення є незаперечним фактором. З огляду на 
історичний досвід слід зазначити, що капіталізм вільної конкуренції переріс у свою вищу -
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монополістичну стадію, у першій половині XX ст., підкорив буржуазну державу і переріс у 
державно-монополістичний капіталізм. Цей процес виявився таким незаперечним, що багато 
економістів, посилаючись на зростання концентрації виробництва і праці, теоретично 
обгрунтували тенденцію до неухильного зростання усуспільнення виробництва, оголосивши 
її універсальним соціологічним законом для всіх рівнів суспільного розвитку, який набирає 
особливої сили після промислового перевороту, з розвитком індустріального виробництва. 
Тому державно-монополістичний капіталізм трактувався як матеріальна передумова для 
переходу до соціалізму. Виходячи з цієї універсальної закономірності і саме становлення 
соціалізму уявлялося як перетворення засобів виробництва у державну, загальнодержавну 
власність шляхом націоналізації засобів виробництва, а суть його як з огляду на продуктивні 
сили, так і на виробничі відносини, зводилася до загальнонародного усуспільнення 
виробництва, якому, мовляв, цілком відповідає загальнонародне привласнення засобів 
виробництва.

Усуспільнення у загальнодержавних масштабах виявилося суто формальним, не 
відбивало реальних потреб розвитку продуктивних сил, а загальнонародна власність стала 
джерелом безгосподарності, безвідповідальності, приниження людини та її ролі у суспільно- 
економічному розвитку [12, с. 108].

Значення поглибленого вивчення та розробки даної проблеми визначається 
кількісними та якісними змінами в розвитку процесу усуспільнення, посиленням його 
впливу на ріст ефективності суспільного виробництва, посиленням тісноти зв’язків між 
ланками економіки, вирішення найбільш актуальних проблем ринкової економіки, 
реалізацію можливостей економіки, які постійно зростають.Підвищення рівня усуспільнення 
виробництва, яке досягається завдяки створенню виробничих об’єднань, розширює коло 
функцій, які виконує держава та все більше підпорядковує їх задачам посиленню 
безпосереднього суспільного характеру виробництва.

Отже, процеси розвитку продуктивних сил, усуспільнення виробництва, соціально- 
економічних відносин викликають до життя трансформаційні зміни у природі держави, 
системі її функцій, призводять до зростання її ролі у відтворенні ринкового середовища на 
якісно новій, соціально орієнтованій основі. З усього цього можна зробити висновок, що, з 
підвищенням рівня усуспільнення виробництва роль держави зростає.

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо:
1) Поглиблення суспільного поділу праці та спеціалізації виробництва обумовило 

процеси його концентрації, кооперації праці, зростання рівня усуспільнення вдробництва. 
Зростання суспільного характеру виробництва долає певною мірою вузькі межі індивідуальної 
приватної’ власності. Поряд з нею виникають колективна, акціонерна, кооперативна, державна та інші 
форми;

2) суспільний поділ праці існує в трьох основних формах: загальна — поділ 
суспільного виробництва на промисловість, сільське господарство, сферу матеріального та 
нематеріального виробництва; часткова —■ поділ кожної з цих сфер на окремі комплексні 
галузі; одинична — поділ праці всередині окремого підприємства. Під впливом розвитку 
продуктивних сил він здійснюється впродовж усього періоду існування людської цивілізації;

3) у ринкових умовах відбувається функціональна реструктуризація держави — 
витіснення (поки що — послаблення) її економічних преференцій і набуття пріоритетності 
гуманітарними прерогативами. Це повною мірою кореспондується з логікою сучасного
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цивілізаційного процесу, відповідно до якої місце людини в тій чи іншій суспільній ієрархії 
перестає визначатися суто економічними та матеріальними постулатами.
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