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Âñòóï
Åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè áàçóºòüñÿ íà âì³ëîìó ïîºäíàíí³ òà âçàºìîä³¿ ³íñòðóìåíò³â äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ òà ðèíêîâèõ âàæåë³â ñàìîðåãóëþâàííÿ. Êîíêðåòíèé ìåõàí³çì âçàºìîä³¿, ñóêóïí³ñòü, ñóêóïí³ñòü ³íñòðóìåíò³â ³ ìåæ³ ñâîáîäè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â êîæí³é êðà¿í³ âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíèìè ³íñòèòóö³îíàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè, ð³âíåì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ö³ëüîâèìè ïð³îðèòåòàìè, ùî âèð³øóþòüñÿ ó ñóñï³ëüñòâ³. Ïðîöåñ ðîçâèòêó êîæíîãî êîíêðåòíîãî ñóñï³ëüñòâà îá’ºêòèâíî âèìàãàº âèâàæåíîãî âòðó÷àííÿ â åêîíîìêó äåðæàâè äëÿ ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³.
Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äí³ñòü âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè «Åêîíîì³êà äåðæàâíîãî ñåêòîðà» âèçíà÷àºòüñÿ íàñòóïíèì:
- ïîñò³éíèì ï³äâèùåííÿì ðîë³ òà ìàñøòàáíîñò³ äåðæàâè â îðãàí³çàö³¿ çðîñòàþ÷îãî óñóñï³ëüíåííÿ âñ³õ ñôåð åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³;
- ðîçøèðåííÿì ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí, ùî ïåðåäáà÷àº àäåêâàòíó çì³íó ôóíêö³é äåðæàâè òà ìåòîä³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ öèõ ïðàâ ³ ñâîáîä;
- óñâ³äîìëåííÿì ³ñòîðè÷íî¿ ðîë³ äåðæàâè â ôîðìóâàíí³ ö³ííîñòåé ó ñóñï³ëüñòâ³;
- àêòèâíèì ïðîöåñîì ãëîáàë³çàö³¿, ó ÿêîìó äîñèòü âàãîìèì ñòàº ðîëü äåðæàâè ùîäî ³íòåãðàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè ó ñâ³òîâå ãîñïîäàðñòâî;
- ïîêëàäàííÿì íà äåðæàâó íîâî¿ ì³ñ³¿ – ïîäîëàííÿ åêîëîã³÷íî¿ êðèçè é óíèêíåííÿ òåõíîãåííèõ êðèç òà âèð³øåííÿ ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì ëþäñòâà.
Êîíñïåêò ëåêö³é ç äèñöèïë³íè «Åêîíîì³êà äåðæàâíîãî ñåêòîðà» ñêëàäåíèé äëÿ ñòóäåíò³â íàïðÿìó ï³äãîòîâêè 0501 Åêîíîì³êà òà ï³äïðèºìíèöòâî ñïåö³àëüíîñò³ 8.050101 Åêîíîì³÷íà òåîð³ÿ – ÅÒ.
Êîíñïåêò ëåêö³é ç äèñöèïë³íè âõîäèòü äî ñêëàäó îñíîâíèõ äîêóìåíò³â êàôåäðè åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿, ùî âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ñòóäåíò³â. Ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçðîáêè êîíñïåêòó ëåêö³é º Íàâ÷àëüíèé ïëàí äëÿ ñòóäåíò³â äåííî¿ ôîðìè íàïðÿìó ï³äãîòîâêè 0501 Åêîíîì³êà òà ï³äïðèºìíèöòâî ñïåö³àëüíîñò³ 8.050101 Åêîíîì³÷íà òåîð³ÿ – ÅÒ.
Òåìà 1. Äåðæàâà ÿê îðãàí³çàö³éíî-ïîë³òè÷íà òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ôîðìà ðåàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â
1. Ñóñï³ëüíèé ñåêòîð òà éîãî ðîëü â ñó÷àñí³é åêîíîì³ö³.
2. Ïåðåäóìîâè ³ñíóâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðà.
3. Ïðîáëåìè åêñòåðíàë³é â åôåêòèâíîìó ôóíêö³îíóâàíí³ åêîíîì³êè.
4. Ïðîáëåìè àñèìåòðè÷íîñò³ ³íôîðìàö³¿ ÿê íåñïðîìîæí³ñòü ðèíêó.
5. Ïðîáëåìè îïòèìàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñóñï³ëüíèìè áëàãàìè.
6. Ñóñï³ëüí³ ôóíêö³¿ äåðæàâè òà ¿õ åâîëþö³ÿ.

1. Ñóñï³ëüíèé ñåêòîð òà éîãî ðîëü â ñó÷àñí³é åêîíîì³ö³.
Åêîíîì³êà ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðà - íàóêîâà ³ íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà, ïðåäìåòîì ÿêî¿ âèñòóïàº äåðæàâà ÿê ñïåöèô³÷íèé ñóá'ºêò åêîíîì³÷íèõ ä³é. Ð³çí³ åêîíîì³÷í³ øêîëè âíåñëè ñâ³é âíåñîê â ðîçðîáêó ñó÷àñíî¿ åêîíîì³êè ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðà.
Åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ äåðæàâè ö³êàâèëè äîñë³äíèê³â ç ÷àñ³â ìåðêàíòèë³ñò³â. Ðîëü äåðæàâè ó â³äòâîðþâàëüíîìó ïðîöåñ³ ï³äêðåñëþâàëàñÿ ô³ç³îêðàòàìè. Àäàì Ñì³ò âèä³ëÿâ 3 çàâäàííÿ, ÿê³, íà éîãî äóìêó, ïîêëèêàíà âèð³øóâàòè äåðæàâà:
1) öå çàõèñò â³ä çîâí³øíüî¿ çàãðîçè, çàìàõ³â ç áîêó ³íøèõ äåðæàâ;
2) îõîðîíà çàêîííèõ ïðàâ ³íäèâ³ä³â â³ä ïîñÿãàíü ç áîêó ³íøèõ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà;
3) ³ñíóþòü òàê³ áëàãà, ïðèâàòí³ âêëàäåííÿ ó âèðîáíèöòâî ÿêèõ íå çäàòí³ îêóïàòèñÿ, ³ ïî-öüîìó âèðîáíèöòâî òàêèõ áëàã ïîâèííà áðàòè íà ñåáå äåðæàâà.
Äàâèä Ð³êàðäî çàéìàâñÿ ïðîáëåìàìè îïîäàòêóâàííÿ. Ó Äæîíà Ñòþàðòà Ì³ëëÿ ìîæíà âèÿâèòè ñïðîáè âèâ÷åííÿ òîãî, ùî â íàñë³äêó îäåðæàëî íàçâó âàä ðèíêó (â îñíîâíîìó â³í âêàçóâàâ íà áðàê ³íôîðìàö³¿). Àëüôðåä Ìàðøàëë äîñë³äæóâàâ äåÿê³ âàð³àíòè ïåðåì³ùåííÿ ïîäàòêîâîãî òÿãàðÿ.
Îäíàê íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ ïîïåðåäíèêàìè ñó÷àñíî¿ åêîíîì³êè ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðó ìîæíà ââàæàòè ³òàë³éñüêèõ åêîíîì³ñò³â, ùî ïðàöþâàëè íà ðóáåæ³ Õ²Õ òà ÕÕ ñò.: Ìàôôåî Ïàíòåëåîí³, Óãî Ìàööîëó òà Àíòîí³î äå Â³òå äå Ìàðêî, à òàêîæ øâåäñüêîãî äîñë³äíèêà Êíóòà Â³êñåëÿ. Íèìè áóâ çàïðîïîíîâàíèé ö³ë³ñíèé ïîãëÿä, ç îäíîãî áîêó, íà äîáðîáóò ³íäèâ³ä³â, ùî ñêëàäàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ñïîæèâà÷à ÿê ïðèâàòíèõ, òàê ³ ñóñï³ëüíèõ áëàã, à ç ³íøîãî áîêó íà äåðæàâó ÿê ãîñïîäàðþþ÷èé ñóá'ºêò ç³ ñâî¿ìè äîõîäàìè ³ âèòðàòàìè. Öåé ï³äõ³ä áóâ çãîäîì ³ñòîòíî ðîçâèíåíèé ó÷íåì Â³êñåëÿ Åð³êîì Ë³íäàëåì.
Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. íàéá³ëüø ïîì³òíå ïðîñóâàííÿ ìàëî ì³ñöå â òåîð³¿ äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â, íà áàç³ ÿêî¿ çãîäîì âèðîñëà åêîíîì³êà ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðà ó ñâîºìó íèí³øíüîìó âèãëÿä³. Ïî-ïåðøå, ñë³ä âêàçàòè íà òåîð³þ ïîäàòê³â, â³õàìè ðîçâèòêó ÿêî¿ ç'ÿâèëèñÿ çîêðåìà, êîíöåïö³¿ Àðòóðà Ñåñ³ëà Ï³ãó, ùî ïîãîäæóº ïîäàòêè ç åêñòåðíàë³ÿìè, òà Ôðåíêà Ðàìñåÿ, ùî çàêëàä îñíîâè òåîð³¿ îïòèìàëüíîãî îïîäàòêóâàííÿ. Ïî-äðóãå, êåéíñ³àíñüêà ðåâîëþö³ÿ äàëà ïîòóæíèé ³ìïóëüñ âèâ÷åííþ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ðîë³ äåðæàâè.
Ñòàíîâëåííþ åêîíîì³êè ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðà ñïðèÿâ òàêîæ ³íòåíñèâíèé ðîçâèòîê ì³êðîåêîíîì³êè, ùî ïðèçâåëî äî ñòâîðåííÿ ñòðóíêî¿ êîíöåïö³é ñóñï³ëüíèõ áëàã Ïîëà Ñàìóåëüñîíà.
Åêîíîì³êà ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðà çàéìàº âàæëèâå ì³ñöå â ðÿäó åêîíîì³÷íèõ äèñöèïë³í, âîíà â ïåâíîìó ñåíñ³ ïîãëèíóëà òåîð³þ îïîäàòêóâàííÿ. Äëÿ åêîíîì³êè ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðà îäíàêîâî çíà÷óù³ äîõîäè ³ âèòðàòè äåðæàâè.
Ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ åêîíîì³êè ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðà º ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â äåðæàâè òà âïëèâ äåðæàâè íà åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå ³ ïîâåä³íêó îðãàí³çàö³é (ô³ðì) ³ äîìîãîñïîäàðñòâ.
Ïîçèòèâíà åêîíîì³êà ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðà äîñë³äæóº âíóòð³øíþ ëîã³êó ³ ôàêòè÷í³ îáðàçè åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè äåðæàâè ³ ðåàãóþ÷î¿ íà öå ïîâåä³íêè ëàíîê ãîñïîäàðñòâà.
Íîðìàòèâíà åêîíîì³êà ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðà îá´ðóíòîâóº åôåêòèâí³ ð³øåííÿ, ÿê³ äîö³ëüíî áðàòè äî óâàãè ïðè ðîçðîáö³ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè.
Ñóñï³ëüíèé ñåêòîð - öå íå ò³ëüêè ï³äïðèºìñòâà ³ óñòàíîâè, ùî ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ äåðæàâè. Íàéâàæëèâ³øèì âèäîì ðåñóðñ³â â ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³ º ãðîøîâ³ êîøòè. Òîìó êëþ÷îâó ðîëü ñåðåä êîìïîíåíò³â ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðà â³ä³ãðàþòü äåðæàâí³ ô³íàíñè, ïåðø çà âñå äåðæàâ áþäæåò, éîãî äîõîäè ³ âèòðàòè.
Äåðæàâí³ ô³íàíñè ïîêëèêàí³ âèêîíóâàòè òðè ñàìîñò³éí³ ôóíêö³¿: àëëîêàö³éíó, ðîçïîä³ëüíó (äèñòðèáóòèâíó) ³ ñòàá³ë³çàö³éíó.
Ãðàíü ì³æ äåðæàâíîþ âëàñí³ñòþ ³ äåðæàâíèìè ô³íàíñàìè íå º íàñò³ëüêè ïåâíîþ, òîìó ùî ïðàâà âëàñíîñò³ ð³çíîìàí³òí³.
Ìàñøòàáè ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðà ìîæóòü õàðàêòåðèçóâàòèñÿ ÿê ðîçì³ðàìè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, òàê ³ îáñÿãîì äåðæàâíèõ äîõîä³â ³ âèòðàò. Ó ïåðøîìó âèïàäêó ìîâà éäå ïðî çàïàñ ðåñóðñ³â, ùî íàëåæàòü äåðæàâ, ó äðóãîìó âèïàäêó - ïðî ïîòîêè êîøò³â, ùî çáèðàþòüñÿ ³ ùî âèòðà÷àþòüñÿ.
Ñóñï³ëüíèé ñåêòîð çàéìàº íàéá³ëüø ì³öí³ ïîçèö³¿ â òàêèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³, ÿê îáîðîíà, ôóíäàìåíòàëüí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, êóëüòóðà, êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, ïîøòîâ³ ïîñëóãè, çàë³çíè÷í³ ïåðåâåçåííÿ.

2. Ïåðåäóìîâè ³ñíóâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðà.
Ñó÷àñíèé ñòàí åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿í ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà ñâ³ä÷èòü ïðî îðãàí³÷íó ºäí³ñòü òà âçàºìîçàëåæí³ñòü åêîíîì³êè ³ ïîë³òèêè. Äåðæàâà º âèçíà÷àëüíèì ³ âîäíî÷àñ äîñèòü ñóïåðå÷ëèâèì åëåìåíòîì â åêîíîì³ö³. ¯¿ çàëåæí³ñòü â³ä ³ñíóþ÷î¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, ç îäíîãî áîêó, òà çàëåæí³ñòü åêîíîì³êè â³ä äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, ç ³íøîãî, äåìîíñòðóþòü âñþ ñêëàäí³ñòü öüîãî ³íñòèòóòó.
Ìåòîäîëîã³÷íèé ï³äõ³ä äî êëàñèô³êàö³¿ ïåðåäóìîâ äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ ñïèðàºòüñÿ íà êîíöåïòóàëüí³ çàñàäè òàêîãî íàïðÿìó, ÿê òåîð³ÿ ñóñï³ëüíî¿ åêîíîì³êè. Öåíòðàëüíà ïðîáëåìà òåîð³¿ ñóñï³ëüíî¿ åêîíîì³êè – ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê³ ïîñëóãè ìàº çàáåçïå÷óâàòè äåðæàâà, â ÿêèõ ìàñøòàáàõ ³ ðîçì³ðàõ. Íà â³äì³íó â³ä íåâèçíà÷åíîãî ïîíÿòòÿ óñóñï³ëüíåííÿ, öÿ òåîð³ÿ ÷³òêî ñôîðìóâàëà îñíîâí³ ïðè÷èíè, ùî çóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü äîïîâíåííÿ ðèíêîâîãî ìåõàí³çìó ðåãóëþâàííÿì äåðæàâíèì.
Åôåêòèâí³ñòü ä³¿ ðèíêîâîãî ìåõàí³çìó áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä áàæàíü ³ âîë³ ëþäåé. Ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ âîëüîâ³ â³äíîñèíè éîãî ÷ëåí³â çàêð³ïëþþòüñÿ â ñòðóêòóð³ ïðàâ, ìîðàëüíî-åòè÷íèõ íîðì, åêîíîì³÷íèõ ñòèìóë³â ³ ò.ï., ùî â ö³ëîìó âèçíà÷àº ïîâåä³íêó êîæíî¿ ëþäèíè. Ö³ ïåðåäóìîâè åôåêòèâíîñò³ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, ç îäíîãî áîêó, à ç äðóãîãî — ¿¿ íàñë³äêè ðåãóëþþòüñÿ çäåá³ëüøîãî äåðæàâîþ. Â ö³ëîìó, çàâæäè ³ñíóº ñèñòåìà ³íñòèòóö³é — ôîðìàëüíèõ ³ íåôîðìàëüíèõ íîðì ³ ïðàâèë ïîâåä³íêè, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ òà âñòàíîâëþþòüñÿ äåðæàâîþ, ñóñï³ëüñòâîì ³ äàþòü çìîãó ³íäèâ³äàì ñòðóêòóðóâàòè òà êîîðäèíóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü.
²íñòèòóö³îíàëüíå ñåðåäîâèùå ôóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àºòüñÿ ïðàâàìè âëàñíîñò³. Ñó÷àñíà åêîíîì³÷íà òåîð³ÿ ï³ä ïðàâîì âëàñíîñò³ ðîçóì³º ñàíêö³îíîâàí³ íîðìè ïîâåä³íêè, ñóêóïí³ñòü ÿêèõ ðåãóëþº â³äíîñèíè ì³æ ëþäüìè ùîäî âèêîðèñòàííÿ íèìè åêîíîì³÷íèõ áëàã. Åôåêòèâí³ñòü öèõ íîðì ïðÿìî çàëåæèòü â³ä ïàí³âíî¿ â ñóñï³ëüñòâ³ ôîðìè âëàñíîñò³, à òàêîæ â³ä ñòðóêòóðè ôîðì âëàñíîñò³ (ïðèâàòíà, äåðæàâíà òà êîìóíàëüíà), ùî ñêëàëàñÿ, òà òåíäåíö³¿ ¿¿ ðîçâèòêó.
Í³ìåöüêèé åêîíîì³ñò À. Ï³ãó ïîÿñíþº çðîñòàííÿ àêòèâíîñò³ äåðæàâè «ïðîâàëàìè ðèíêó» îáñòàâèíàìè, ïðè ÿêèõ ðèíêîâèé ö³íîâèé ìåõàí³çì íå çàáåçïå÷óº åôåêòèâíèé ðîçïîä³ë ðåñóðñ³â.
Ôîðìè «ïðîâàë³â (íåñïðîìîæíîñòåé) ðèíêó»:
². Ìîíîïîë³ÿ ðåàë³çóºòüñÿ ÿê äîäàòêîâà åêîíîì³÷íà âëàäà
²². Ñóñï³ëüí³ áëàãà.
²²². Åêñòåðíàë³¿ (àáî çîâí³øí³ åôåêòè).
IV. Àñèìåòðè÷í³ñòü ³íôîðìàö³¿.
Íåîáõ³äí³ñòü äåðæàâè, ïîâ'ÿçàíà ç ðåãóëþâàííÿì ïðîâàë³â ðèíêó, ñòâîðþº íèæíþ ìåæó àêòèâíîñò³ äåðæàâè, ÿêà äîïîâíþºòüñÿ ñîö³àëüíîþ ïîë³òèêîþ, ³íôðàñòðóêòóðíîþ ñòðàòåã³ºþ, ïðîãðàìàìè ïîäîëàííÿ íåñòàá³ëüíîñò³ (öèêë³÷í³ñòü, áåçðîá³òòÿ, ³íôëÿö³ÿ).

3. Ïðîáëåìè åêñòåðíàë³é â åôåêòèâíîìó ôóíêö³îíóâàíí³ åêîíîì³êè.
Íà çì³ñò ³íñòèòóö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ñóòòºâî âïëèâàº ³ñíóâàííÿ çîâí³øí³õ åôåêò³â (åêñòåðíàë³é), òîáòî âèòðàò àáî âèãîä â³ä ðèíêîâèõ îïåðàö³é, ùî íå îòðèìàëè â³äîáðàæåííÿ â ö³íàõ.
ßêùî ä³ÿëüí³ñòü åêîíîì³÷íîãî àãåíòà ïðèçâåëà äî âèòðàò ó ³íøèõ âèðîáíèê³â ÷è ñïîæèâà÷³â òîâàð³â ³ ïîñëóã, òî â öüîìó ðàç³ ìàº ì³ñöå íåãàòèâíèé çîâí³øí³é åôåêò. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì òàêîãî åôåêòó º çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ïîçèòèâíèé çîâí³øí³é åôåêò âèíèêàº òîä³, êîëè ä³ÿëüí³ñòü îäíîãî åêîíîì³÷íîãî àãåíòà ïðèíåñëà âèãîäó ³íøèì. Ïðèêëàäîì ïîçèòèâíîãî çîâí³øíüîãî åôåêòó ìîæå ñëóãóâàòè îñâ³òÿíñüêà ä³ÿëüí³ñòü.
Îö³íþþ÷è çîâí³øí³é åôåêò, âèçíà÷àþòü ð³çíèöþ ì³æ ñóñï³ëüíèìè âèòðàòàìè (âèãîäàìè) òà ³íäèâ³äóàëüíèìè âèòðàòàìè (âèãîäàìè):
MSC = MPC + MEC,                                              (1.1)
äå MSC — ãðàíè÷í³ ñóñï³ëüí³ âèòðàòè;
MPC — ãðàíè÷í³ ³íäèâ³äóàëüí³ âèòðàòè;
MEC — ãðàíè÷í³ çîâí³øí³ âèòðàòè.
Íà ðèñ. 1.1 òà 1.2 ïîêàçàí³ âèäè çîâí³øí³õ åôåêò³â (MSB, MPB — â³äïîâ³äíî ãðàíè÷í³ ñóñï³ëüí³ òà ãðàíè÷í³ ³íäèâ³äóàëüí³ âèãîäè). Âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî çà íàÿâíîñò³ íåãàòèâíîãî çîâí³øíüîãî åôåêòó åêîíîì³÷íå áëàãî ïðîäàºòüñÿ òà êóïóºòüñÿ ó á³ëüøîìó îáñÿç³ ïîð³âíÿíî ç åôåêòèâíèì éîãî ðîçì³ðîì, à çà ïîçèòèâíîãî åôåêòó — ó ìåíøîìó îáñÿç³.
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Ðèñ. 1.1. Íåãàòèâíèé çîâí³øí³é åôåêò
Ðèñ. 1.2. Ïîçèòèâíèé çîâí³øí³é åôåêò

Ùîá çìåíøèòè ïåðåâèðîáíèöòâî òîâàð³â ç íåãàòèâíèì çîâí³øí³ì åôåêòîì àáî çá³ëüøèòè âèðîáíèöòâî, ùî ìàº ïîçèòèâíèé çîâí³øí³é åôåêò, íåîáõ³äíî òðàíñôîðìóâàòè çîâí³øí³ åôåêòè ó âíóòð³øí³. Ç öèì çàâäàííÿì ðèíîê íå ìîæå ñïðàâèòèñü, ³ âèïðàâëÿòè ñòàíîâèùå ïîâèííà äåðæàâà.
Â àðñåíàë³ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè º ð³çí³ çàñîáè ùîäî óñóíåííÿ íåáàæàíèõ çîâí³øí³õ åôåêò³â. Âèêîðèñòàííÿ öèõ çàñîá³â ñïðèÿº íàáëèæåííþ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ³ç çîâí³øí³ìè åôåêòàìè äî åôåêòèâíèõ. Ç ö³ºþ ìåòîþ âäàþòüñÿ äî:
à) âñòàíîâëåííÿ ïðàâ âëàñíîñò³ íà ðåñóðñè ³ ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ â³ëüíîãî îáì³íó öèìè ïðàâàìè;
á) êîëåêòèâíîãî àáî äåðæàâíîãî âîëîä³ííÿ áëàãàìè, ÿêèì âëàñòèâ³ çîâí³øí³ åôåêòè;
â) çàáîðîíè àáî âñòàíîâëåííÿ îáìåæåíü íà âèäè çàáðóäíþþ÷èõ òà øê³äëèâèõ ðå÷îâèí;
ã) çàïðîâàäæåííÿ êîðåãóþ÷èõ ïîäàòê³â ³ ñóáñèä³é.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíèõ ³íñòèòóö³é (çà âèíÿòêîì äåðæàâíîãî âîëîä³ííÿ öèìè áëàãàìè) ïîëÿãàº ó âêëþ÷åíí³ äîäàòêîâèõ ñóñï³ëüíèõ âèòðàò (âèãîäè) áëàã ³ç çîâí³øí³ìè åôåêòàìè äî ³íäèâ³äóàëüíèõ âèòðàò (âèãîä). Ó öüîìó âèïàäêó éäåòüñÿ ïðî ³íòåðíàë³çàö³þ çîâí³øí³õ åôåêò³â.

4. Ïðîáëåìè àñèìåòðè÷íîñò³ ³íôîðìàö³¿ ÿê íåñïðîìîæí³ñòü ðèíêó.
²íøîþ, àëå íå ìåíø âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íî åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ðèíêîâîãî ñàìîðåãóëþâàííÿ º ðîçïîä³ë ³íôîðìàö³¿ ì³æ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ.
Àñèìåòðè÷í³ñòü ³íôîðìàö³¿ – öå âîëîä³ííÿ á³ëüøîþ ÷àñòêîþ ðèíêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äåÿêèìè ðèíêîâèìè ñóá'ºêòàìè. Òîáòî ³íôîðìàö³éíà àñèìåòð³ÿ – öå ñèòóàö³¿, êîëè ³íôîðìàö³ÿ ñòîñîâíî ðèíêîâèõ óãîä ðîçïîä³ëåíà íåð³âíîì³ðíî ì³æ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ. Àñèìåòðè÷í³ñòü ³íôîðìàö³¿ âèêëèêàº äîäàòêîâ³ âèòðàòè.
Àñèìåòðè÷í³ñòü ³íôîðìàö³¿ îáóìîâëåíà ¿¿ âëàñòèâîñòÿìè:
à) âèñîê³ âèòðàòè ¿¿ âèðîáíèöòâà òà íèçüê³ âèòðàòè êîï³þâàííÿ (â³äòâîðåííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿);
á) ³íôîðìàö³ÿ íå â³ä÷óæóºòüñÿ â³ä ¿¿ âëàñíèêà;
â) íå ñõèëüíà ô³çè÷íîìó çíîñó, ïðîòå ìàº âàãîìèé ðèçèê ìîðàëüíîãî çíîñó;
ã) ³íôîðìàö³ÿ ô³çè÷íî íå çíèêàº ïðè ñïîæèâàíí³, ïðîòå äëÿ ¿¿ âèêîðèñòîâóâàííÿ (îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî åôåêòó) íåîáõ³äíî ìàòè ïåâí³ íàâèêè.
Îòæå, ïðè÷èíàìè àñèìåòðè÷íîñò³ ³íôîðìàö³¿ º:
1.Ð³äê³ñòü áëàãà, ïîâ'ÿçàíà ç âèñîêèìè àëüòåðíàòèâíèìè âèòðàòàìè.
2. Ì³íëèâ³ñòü ³íôîðìàö³¿.
3. Äëÿ âèêîðèñòîâóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ íåîáõ³äíå ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ â çíàííÿ.
Îñíîâíèìè íàñë³äêàìè àñèìåòðè÷íîñò³ ³íôîðìàö³¿ º âïðîâàäæåííÿ íàñòóïíèõ ä³é ç áîêó äåðæàâè:
1. Ñèãíàëþâàííÿ, òîáòî ðîçïîâñþäæåííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äîìîñòåé, ùî äîçâîëÿþòü ñóäèòè ïðî ÿê³ñòü îá'ºêòó ðèíêîâèõ îïåðàö³é.
2. Êîíòðîëü çà ðåêëàìíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
3. Âñòàíîâëåííÿ ñòàíäàðò³â ÿêîñò³ òà ñåðòèô³êàö³¿ òîâàð³â.
4. Íåö³íîâà ñèãíàëüíà ñèñòåìà: àêðåäèòàö³ÿ ³ êàòåãîðóâàííÿ.
5. Ï³äòðèìêà ñóñï³ëüíèõ îðãàí³çàö³é ñïîæèâà÷³â ³ âèðîáíèê³â (òîâàðèñòâà çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â).
6. Ñòâîðåííÿ ³íñòèòóòó åêñïåðò³â.
7. Ñòâîðåííÿ ñëóæáè ñòðàõîâêè.

5. Ïðîáëåìè îïòèìàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñóñï³ëüíèìè áëàãàìè.
Ìåõàí³çì äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ïðèõîäèòü íà äîïîìîãó ðèíêó ³ ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì ñóñï³ëüíèõ áëàã, òîáòî áëàã, ñïîæèâàííÿ ÿêèõ íåìîæëèâî îáìåæèòè ëèøå äëÿ îñ³á, ùî ïëàòÿòü çà íèõ.
Íà â³äì³íó â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ áëàã, ñóñï³ëüíèì áëàãàì ïðèòàìàííà íåâèá³ðêîâ³ñòü, íåêîíêóðåíòí³ñòü ó ñïîæèâàíí³. Äîñòóïí³ñòü ñóñï³ëüíîãî áëàãà ïðàêòè÷íî íå çìåíøóºòüñÿ àáî íå çíèêàº çîâñ³ì äëÿ âñ³õ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà ï³ñëÿ òîãî, ÿê îêðåìèé ñïîæèâà÷ âèêîðèñòàâ öå áëàãî. Íåêîíêóðåíòí³ñòü ñóñï³ëüíîãî áëàãà îçíà÷àº é òå, ùî ãðàíè÷íà âàðò³ñòü íàäàííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ áëàãîì ùå îäíîìó ñïîæèâà÷åâ³ º íóëüîâîþ.
Ñóñï³ëüí³ áëàãà âèð³çíÿþòüñÿ òàêîæ íåâèíÿòêîâ³ñòþ — áëàãà ïðîïîíóþòüñÿ âñ³ì áåç âèíÿòêó ÷ëåíàì ñóñï³ëüñòâà. Æîäíà ëþäèíà íå ìîæå áóòè íåäîïóùåíîþ äî ñïîæèâàííÿ ñóñï³ëüíîãî áëàãà, íàâ³òü ÿêùî âîíà â³äìîâëÿºòüñÿ çà öå ïëàòèòè. Ãîòîâí³ñòü ñóñï³ëüñòâà ïëàòèòè çà ñóñï³ëüíå áëàãî — öå ñóìà ³íäèâ³äóàëüíèõ áàæàíü ïëàòèòè çà íüîãî, áî êîæåí ìàº ìîæëèâ³ñòü ñïîæèòè ñóìàðíó ê³ëüê³ñòü âèðîáëåíîãî òîâàðó.
Êëàñèô³êàö³ÿ áëàã çà êðèòåð³ÿìè âèíÿòêîâ³ñòü-êîíêóðåíòí³ñòü ïîäàíà íà ðèñ. 1.3.







Âèíÿòêîâ³ñòü


Ëåãêî â³äìîâèòè â äîñòóï³
Âàæêî â³äìîâèòè â äîñòóï³
Ñïîæèâàííÿ
²íäèâ³äóàëüíå ñïîæèâàííÿ
(êîíêóðåíòíå)
Ïðèâàòí³ áëàãà
Çàãàëüíîäîñòóïí³ áëàãà (òîâàðè â³ëüíîãî äîñòóïó)
ïîâ³òðÿ, âîäà â ð³÷êàõ, ìîðÿõ, îêåàíàõ ³ ò.³.

Ñï³ëüíå ñïîæèâàííÿ
(íåêîíêóðåíòíå)
Êëóáí³ (ñï³ëüí³ òîâàðè)
êàáåëüíå òà ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, âîäîïðîâ³ä, ïëàòíà àâòîäîðîãà ³ ò.³.
×èñò³ ñóñï³ëüí³ áëàãà (êîëåêòèâí³ òîâàðè)
íàö³îíàëüíà îáîðîíà, òþðåìíå óâ’ÿçíåííÿ ïðàâîïîðóøíèê³â, ìàêè, ³ìóí³çàö³ÿ ³ ò.³.

Ðèñ. 1.3. Êëàñèô³êàö³ÿ áëàã çà êðèòåð³ÿìè âèíÿòêîâ³ñòü-êîíêóðåíòí³ñòü.

Ðèíîê íåñïðîìîæíèé çàáåçïå÷èòè ãðîìàäÿí ñóñï³ëüíèìè áëàãàìè, òîìó äåðæàâà ñòàº îñíîâíèì ¿õ âèðîáíèêîì ÷è çàìîâíèêîì, âèçíà÷àº îïòèìàëüíó ¿õ ê³ëüê³ñòü ³ ì³í³ì³çóº âèòðàòè ¿õ âèðîáíèöòâà.
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Ðèñ. 1.4. Îïòèìàëüíà ê³ëüê³ñòü ñóñï³ëüíîãî áëàãà

Îïòèìàëüíèé îáñÿã âèðîáíèöòâà ñóñï³ëüíîãî áëàãà âèçíà÷àºòüñÿ çà äîïîìîãîþ «ôàíòîìíèõ» êðèâèõ ïîïèòó (ðèñ. 1.4). Ïîïèò íà ñóñï³ëüíå áëàãî âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñóìà ö³í, ÿê³ âñ³ ñïîæèâà÷³ (À, Á) ãîòîâ³ çàïëàòèòè çà îñòàííþ îäèíèöþ äàíîãî òîâàðó çà âñ³õ ìîæëèâèõ îáñÿã³â ïîïèòó íà íüîãî. Îïòèìàëüíèì º îáñÿã, çà ÿêîãî ãðàíè÷íà âèãîäà ãðîìàäÿí äîð³âíþº ãðàíè÷íèì âèòðàòàì ñóñï³ëüñòâà íà âèðîáíèöòâî äàíîãî áëàãà.
Ñóñï³ëüíèé âèá³ð ñïîñîáó çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿí áëàãàìè êîëåêòèâíîãî êîðèñòóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ íå ðèíêîì, à ïîë³òè÷íèìè ïðîöåñàìè.

6. Ñóñï³ëüí³ ôóíêö³¿ äåðæàâè òà ¿õ åâîëþö³ÿ.
Ñóñï³ëüí³ ôóíêö³¿ äåðæàâè õàðàêòåðèçóþòüñÿ òàêèìè çàãàëüíèìè ðèñàìè:
1. Çì³ñò êîæíî¿ ôóíêö³¿ äåðæàâè ñêëàäàºòüñÿ ³ç ñóêóïíîñò³ îäíîð³äíèõ àñïåêò³â äåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîä³áí³ ñòîðîíè äåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîºäíóþòüñÿ â îäíó ôóíêö³þ âèõîäÿ÷è ³ç ñïåöèô³êè ³ õàðàêòåðó òèõ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, íà ÿê³ âèíî âïëèâàþòü.
2. Íà â³äì³íó â³ä ôóíêö³é ÷èñëåííèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ñïåö³àëüíî ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ôóíêö³¿ äåðæàâè îõîïëþþòü ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü ó ö³ëîìó, ùî íå ìîæíà îòîòîæíþâàòè ç âèêîíàííÿì ôóíêö³é îêðåìèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â. Ñóñï³ëüí³ ôóíêö³¿ äåðæàâè º øèðøèì ïîíÿòòÿì, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì, ñóñï³ëüíî çíà÷èìèì íàïðÿìàì ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, òîä³ ÿê ó ôóíêö³ÿõ îêðåìèõ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â äåðæàâè íå çàâæäè ìîæíà ïðîñòåæèòè ñîö³àëüíå ïðèçíà÷åííÿ ³ ñóòí³ñòü äåðæàâè.
3. Ñóñï³ëüí³ ôóíêö³¿ äåðæàâè íîñÿòü êîìïëåêñíèé, ñèñòåìàòèçóþ÷èé ³ ìîá³ë³çàö³éíèé õàðàêòåð, äå çíàõîäèòü ñâîº âèðàæåííÿ çóñèëëÿ äåðæàâè íà âèð³øàëüíèõ, æèòòºâî âàæëèâèõ íàïðÿìàõ ¿¿ âíóòð³øíüî¿ ÷è çîâí³øíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ôóíêö³¿ äåðæàâè – îñîáëèâèé ìåõàí³çì äåðæàâíîãî âïëèâó íà ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ³ ïðîöåñè, ùî îõîïëþº îñíîâí³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè ïî óïðàâë³ííþ ñóñï³ëüñòâîì.
Ôóíêö³¿ äåðæàâè ò³ñíî ïîâ'ÿçàí³ ç õàðàêòåðèñòèêàìè äåðæàâè, ¿¿ òèïîì ³ ôîðìîþ. Ç åâîëþö³ºþ äåðæàâè, åâîëþö³îíóþòü ³ ¿¿ ôóíêö³¿.
Êëàñèô³êàö³ÿ ôóíêö³é äåðæàâè:
1. Çà ÷àñîì ä³¿:
- ïîñò³éíî çä³éñíþâàí³ äåðæàâîþ íà âñ³õ åòàïàõ ¿¿ ³ñíóâàííÿ;
- òèì÷àñîâ³ – ¿õ ïîÿâà âèêëèêàíà ñïåöèô³÷íèìè óìîâàìè ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó.
2. Çà ñôåðîþ ïîë³òè÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³:
- âíóòð³øí³ ÿâëÿþòü ñîáîþ ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâè óñåðåäèí³ êðà¿íè òà âèçíà÷àþòü ¿¿ ðîëü ó æèòò³ äàíîãî ñóñï³ëüñòâà;
- çîâí³øí³ – ä³ÿëüí³ñòü çà ìåæàìè êðà¿íè, â ÿêèõ âèÿâëÿºòüñÿ ðîëü äåðæàâè ó âçàºìèíàõ ç ³íøèìè äåðæàâàìè
3. Çà ñôåðàìè ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ:
- åêîíîì³÷í³ (ðîçâèòîê åêîíîì³êè);
- ñîö³àëüí³ (îõîðîíà ïðàâ òà ñâîáîä);
- ïîë³òè÷í³ (îõîðîíà ñóâåðåí³òåòó).
4. Çà çíà÷èì³ñòþ:
- îñíîâí³;
- íåîñíîâí³ (³íøà òî÷êà çîðó – ãëîáàëüí³ ³ ðåã³îíàëüí³).
5. Çà ïðîöåñîì ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ âëàäè:
- çàêîíîäàâ÷³;
- óïðàâë³íñüê³;
- ïðàâîîõîðîíí³;
-³íôîðìàö³éí³.

Òåìà 2. Òåîð³¿ äåðæàâè ³ åêîíîì³êè äåðæàâíîãî ñåêòîðà
1. Òåîð³¿ âèíèêíåííÿ äåðæàâè ÿê ñóñï³ëüíîãî ôåíîìåíó.
2. Òèïîëîã³ÿ äåðæàâè àáî ïîë³òèêî-îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè óïðàâë³ííÿ.
3. Ìàêñèì³çàö³ÿ ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó ÿê ìåòà åêîíîì³êè äåðæàâíîãî ñåêòîðà.

1. Òåîð³¿ âèíèêíåííÿ äåðæàâè ÿê ñóñï³ëüíîãî ôåíîìåíó.
Ùå çäàâíà ëþäè çàìèñëþâàëèñÿ íàä ïèòàííÿìè ùîäî ïðè÷èí ³ øëÿõ³â âèíèêíåííÿ äåðæàâè, ñòâîðþâàëè òåîð³¿, ùî ïî-ð³çíîìó â³äïîâ³äàþòü íà ö³ ïèòàííÿ. Ð³çíîìàí³òí³ñòü öèõ òåîð³é ïîÿñíþºòüñÿ ðîçõîäæåííÿì ³ñòîðè÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ óìîâ, ó ÿêèõ ôîðìóâàëàñÿ êîæíà ç íèí³øí³õ äåðæàâ ³ â ÿêèõ, â³äïîâ³äíî, æèëè àâòîðè êîíöåïö³é ³ç âëàñíèìè ³äåîëîã³÷íèìè òà ô³ëîñîôñüêèìè ïîçèö³ÿìè.
Çâàæàþ÷è íà ïîëÿðí³ñòü ³ ìíîæèíí³ñòü òåîð³é âèíèêíåííÿ äåðæàâè, ìîæíà âèä³ëèòè òðè ï³äõîäè äî äîñë³äæåííÿ äåðæàâè:
1. Ïîë³òèêî-ô³ëîñîôñüêèé (ïðåäñòàâíèêè ñòàðîäàâíüî¿ ô³ëîñîô³¿ Àðèñòîòåëü òà Öèöåðîí), çã³äíî ç ÿêèì äåðæàâà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñâîãî ðîäó ñï³ëêóâàííÿ, îðãàí³çîâàíå çàðàäè ñï³ëüíîãî áëàãà, çàäîâîëåííÿ ùîäåííèõ ïîòðåá, ÿê çàñ³á âèð³øåííÿ «ñï³ëüíèõ ñïðàâ» ³ ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí «íàðîä – äåðæàâà».
2. Êëàñîâèé (ìàðêñèñòñüêèé ï³äõ³ä), ùî âáà÷àº â äåðæàâ³ ðåçóëüòàò ðîçïîä³ëó ñóñï³ëüñòâà íà êëàñè òà çàñ³á êëàñîâî¿ áîðîòüáè, ìàøèíó äëÿ ãíîáëåííÿ îäíîãî êëàñó ³íøèì.
3. Îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèé, ÿêèé âèçíà÷àº äåðæàâó ÿê îðãàí³çàö³éíèé ³ ïðàâîâèé çàñ³á ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.
Âñþ ñóêóïí³ñòü òåîð³é âèíèêíåííÿ äåðæàâè ìîæíà îá’ºäíàòè â òàê³ íàïðÿìêè:
1. Ïàòð³àðõàëüíà òåîð³ÿ äîâîäèòü, ùî äåðæàâà âèíèêëà ç ñ³ì’¿. ÿêà ðîçðîñëàñÿ, à ðîëü áàòüêà â ðîäèí³ ïåðåðîñòàº äî ðîë³ ïðàâèòåëÿ äåðæàâè. Â êðà¿íàõ Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè, Àç³¿ òà Àôðèêè ìîæíà çíàéòè òåíäåíö³¿, ùî ï³äòâåðäæóþòü äîñòîâ³ðí³ñòü ö³º¿ òåîð³¿. äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ â òàêèõ êðà¿íàõ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïàòåðíàë³çìîì.
2. Äîãîâ³ðíà òåîð³ÿ ïîÿñíþº ïîÿâó äåðæàâè äîñÿãíåííÿì óãîäè ì³æ ëþäüìè ïðî ðîçïîä³ë ôóíêö³é ó ñóñï³ëüñòâ³, êîëè îäí³ êåðóâàòèìóòü, à ³íø³ ï³äêîðÿòèìóòüñÿ. ßêùî â ïîãëÿäàõ ô³ëîñîô³â Äàâíüî¿ Ãðåö³¿ ìè çíàõîäèìî ëèøå çà÷àòêè äàíî¿ òåîð³¿, òî â ïðàöÿõ áëèñêó÷î¿ ïëåÿäè ìèñëèòåë³â XVII-XVIII ñò. Áåíåäèêòà Ñï³íîçè, Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à Ðàäèùåâà, Òîìàñà Ãîááñà, Äæîíà Ëîêêà, Æàí-Æàêà Ðóññî é ³íøèõ âîíà ä³ñòàëà ïîâíèé ñâ³é ðîçâèòîê.
3. Òåîëîã³÷íà òåîð³ÿ – äåðæàâà ñòâîðåíà Áîãîì, äæåðåëîì äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿê ³ âñüîãî ñóùîãî íà Çåìë³, º âîëÿ âèùî¿ ñèëè, Áîãà.
4. Ïñèõîëîã³÷íà òåîð³ÿ äîâîäèòü, ùî â ñèëó ñâî¿õ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé îäíà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ ïîâèííà ïàíóâàòè, à ³íøà – ï³äêîðÿòèñÿ.
5. Êîñì³÷íà òåîð³ÿ – äåðæàâà íà Çåìëþ ïðèíåñåíà ç êîñìîñó, á³ëüø ðîçâèíóòèìè öèâ³ë³çàö³ÿìè.
6. Òåîð³ÿ íàñèëüñòâà ñòâåðäæóº, ùî äåðæàâà âèíèêëà óíàñë³äîê íàñèëüñòâà, â ðåçóëüòàò³ çàâîþâàííÿ îäíîãî ïëåìåí³ ³íøèì. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ç ï³äêîðåííÿ îäíîãî íàðîäó ³íøèì âèâîäÿòü ïîÿâó äåðæàâè ïðèõèëüíèêè ö³º¿ òåîð³¿ – àäæå ïåðåìîæöåâ³ ïîòð³áíî áóëî óòðèìóâàòè â ïîêîð³ ïåðåìîæåíèõ.
Óðàõîâóþ÷è ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ äåðæàâîòâîðåííÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ òà åâîëþö³þ ôîðìóâàííÿ íîâèõ äåðæàâ ó ñâ³ò³ íåîáõ³äíî âèçíàòè, ùî íàéá³ëüø íàóêîâî îá´ðóíòîâàíîþ òåîð³ºþ âèíèêíåííÿ äåðæàâè º äîãîâ³ðíà òåîð³ÿ.

2. Òèïîëîã³ÿ äåðæàâè àáî ïîë³òèêî-îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè óïðàâë³ííÿ.
Òåîð³ÿ äåðæàâè, ô³êñóþ÷è â ¿¿ ³ñòîð³¿ ðåàëüíî âèíèêàþ÷è ôîðìè ïðàâë³ííÿ âèðîáèëà ê³ëüêà ¿õ êëàñèô³êàö³é.
². Íàéïîøèðåí³øîþ ç íèõ º ïîä³ë ôîðì äåðæàâè çà ê³ëüê³ñòþ ïðàâëÿ÷èõ îñ³á:
1) ìîíàðõ³ÿ – âëàäà íàëåæèòü îäíîìó;
2) àðèñòîêðàò³ÿ – âëàäà íàëåæèòü áàãàòüîì;
3) äåìîêðàò³ÿ, àáî ðåñïóáë³êà – âëàäà íàëåæèòü âñ³ì.
²ñíóâàííÿ òàêîþ êëàñèô³êàö³¿ çàçíà÷åíå ùå Ãåðîäîòîì. Òàêà êëàñèô³êàö³ÿ íàçèâàºòüñÿ êëàñè÷íîþ. Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî íà ñüîãîäí³ àðèñòîêðàòè÷íà ôîðìà ïðàêòè÷íî âæå çæèëà ñåáå. Òîìó íèí³ ìîâà éäå ïðî ìîíàðõ³þ é ðåñïóáë³êó, õî÷à îêðåì³ åëåìåíòè àðèñòîêðàòè÷íî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ ³ñíóþòü äîñ³ (íàïðèêëàä, Ïàëàòà ëîðä³â â àíãë³éñüêîìó ïàðëàìåíò³).
Ó ð³çíèõ êðà¿íàõ îäíîãî òèïó äåðæàâè ìàþòü ïåâí³ îñîáëèâîñò³, õàðàêòåðí³ îçíàêè, ùî ó ì³ðó ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó íàïîâíþþòüñÿ íîâèì çì³ñòîì, çáàãà÷óþ÷èñü ó âçàºìîçâ’ÿçêó òà âçàºìîä³¿. Ðàçîì ç òèì äåðæàâà îäíîãî òèïó, îñîáëèâî ñó÷àñíà, ìàº çàãàëüí³ îçíàêè, ùî äàº çìîãó âèçíà÷èòè êîæåí ñêëàäîâèé åëåìåíò.
Ðåñïóáë³ö³, ÿê ôîðì³ ïðàâë³ííÿ, ïðèòàìàíí³ òàê³ îçíàêè:
1) âèáðàííÿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè íà âèçíà÷åíèé òåðì³í òà ¿¿ êîëåã³àëüíèé õàðàêòåð;
2) íàÿâí³ñòü îáðàíîãî íà ïåâíèé òåðì³í ãëàâè äåðæàâè;
3) çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ íå çà âëàñíèì áàæàííÿì, à çà çàòâåðäæåííÿì çàêîíîäàâ÷î ïðàâèëàìè òà ï³ä êîíòðîëåì ñóâåðåííîãî íàðîäó;
4) þðèäè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ãëàâè äåðæàâè.
Ðåñïóáë³êàíñüêà ôîðìà ïðàâë³ííÿ ç’ÿâëÿºòüñÿ òàì, äå éäåòüñÿ ïðî ïîë³òè÷íå îá’ºäíàííÿ â³ëüíèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ º ñàìîñò³éíèìè ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðñüêîãî é ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ.
Ñïîòâîðåíîþ ôîðìîþ ðåñïóáë³êè º ôîðìà ïðàâë³ííÿ òîòàë³òàðíî¿ äåðæàâè. ¯é ïðèòàìàíí³ íàñòóïí³ îçíàêè:
1) íàÿâí³ñòü ïðàâëÿ÷î¿ ïàðò³¿, ùî óòâîðþº ÿäðî ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ³ â³ä³ãðàº êåð³âíó ðîëü â óïðàâë³íí³ âñ³ìà äåðæàâíèìè é ñóñï³ëüíèìè ñïðàâàìè äåðæàâè;
2) çá³ã âîæäÿ ïàðò³¿ òà ãëàâè äåðæàâè â îäí³é îñîá³, ùî ïðàãíå äî äîâ³÷íîãî çáåðåæåííÿ ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ ïîñàä;
3) íàä³ëåííÿ ãëàâè äåðæàâè äèêòàòîðñüêèìè ïîâíîâàæåííÿìè;
4) ôîðìàëüíèé õàðàêòåð ïàðò³éíèõ ³ äåðæàâíèõ âèáîð³â;
5) çàâèùåíà ðîëü ïàðò³éíî¿ òà äåðæàâíî¿ áþðîêðàò³¿, ÿêà âèð³øóº âñ³ êîíêðåòí³ ñïðàâè ñóñï³ëüíîãî é äåðæàâíîãî æèòòÿ;
6) â³äñóòí³ñòü þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ãëàâè äåðæàâè òà ïàðò³¿.
Êëàñèô³êàö³ÿ ðåñïóáë³ê:
1) ïðåçèäåíòñüêà – áàçóºòüñÿ íà êîíöåïö³¿ íåçàëåæíîñò³ îðãàí³â çàêîíîäàâ÷îþ, âèêîíàâ÷î¿ òà ñóäîâî¿ âëàä. Öÿ ôîðìà âðÿäóâàííÿ íå âèçíàº ïîíÿòòÿ âèùîãî äåðæàâíîãî îðãàíó, ³ç ïîâíîâàæåíü ÿêîãî ìîãëè á âèâîäèòèñÿ ïîâíîâàæåííÿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â. Ïðåçèäåíò îáèðàºòüñÿ íà âñåíàðîäíèõ âèáîðàõ ³ º ãëàâîþ äåðæàâè òà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Â³í ôîðìóº óðÿä, î÷îëþº éîãî ³ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ. Âåñü àïàðàò äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ä³º â óìîâàõ æîðñòêîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ ïðåçèäåíòîâ³ (ÑØÀ, Àðãåíòèíà, Ìåêñèêà, Øâåéöàð³ÿ);
2) ïàðëàìåíòñüêà – ãëàâà äåðæàâè íå ìîæå âïëèâàòè íà ñêëàä ³ ïîë³òèêó óðÿäó, ÿêèé ôîðìóºòüñÿ âèêëþ÷íî ïàðëàìåíòîì ³ ï³äçâ³òíèé ëèøå éîãî (²òàë³ÿ, ÔÐÍ);
3) ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêà – ãëàâà äåðæàâè (ïðåçèäåíò) îñîáèñòî ïðîïîíóº ñêëàä óðÿäó (íàñàìïåðåä êàíäèäàòóðó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà), ÿêèé ï³äëÿãàº îáîâ’ÿçêîâîìó çàòâåðäæåííþ ïàðëàìåíòîì (Óêðà¿íà, Ô³íëÿíä³ÿ, Ôðàíö³ÿ).
²². Êëàñèô³êàö³ÿ çà ôîðìîþ äåðæàâíîãî óñòðîþ ðîçãëÿäàº îðãàí³çàö³þ äåðæàâè ç ïîãëÿäó äåðæàâíî¿ âëàäè ³ äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó â öåíòð³ ³ íà ì³ñöÿõ, ¿õíüîãî ïîä³ëó ì³æ ñêëàäîâèìè äåðæàâè:
1) óí³òàðíà äåðæàâà – öå ºäèíå äåðæàâíå óòâîðåííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, ÿê³ ï³äêîðÿþòüñÿ öåíòðàëüíèì îðãàíàì âëàäè é íå ìàþòü îçíàê äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³. Çîêðåìà, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 2 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Óêðà¿íà º óí³òàðíîþ äåðæàâîþ, ¿¿ òåðèòîð³ÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷îãî êîðäîíó º íåäîòîðêàíîþ. Óí³òàðíà äåðæàâà õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàñòóïíèìè îçíàêàìè:
- óí³òàðíèé óñòð³é äîïóñêàº ºäèí³, çàãàëüí³ äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè âèù³ âèêîíàâ÷³, ïðåäñòàâíèöüê³ òà ñóäîâ³ îðãàíè, ùî çä³éñíþþòü âåðõîâíå êåð³âíèöòâî â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè;
- íà òåðèòîð³¿ óí³òàðíî¿ äåðæàâè ä³º îäíà êîíñòèòóö³ÿ, ºäèíà ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà, îäíå ãðîìàäÿíñòâî;
- òåðèòîð³àëüíî ñêëàäîâ³ óí³òàðíî¿ äåðæàâè (îáëàñò³, äåïàðòàìåíò³, ãðàôñòâà, ïðîâ³íö³¿ òîùî) äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íå ìàþòü;
- óí³òàðíà äåðæàâà, íà òåðèòîð³¿ ÿêî¿ ïðîæèâàþòü íåâåëèê³ çà ÷èñåëüí³ñòþ íàö³îíàëüíîñò³, äîïóñêàº øèðîêó íàö³îíàëüíó òà çàêîíîäàâ÷ó àâòîíîì³þ;
- óñ³ çîâí³øí³ ì³æäåðæàâí³ â³äíîñèíè çä³éñíþþòü öåíòðàëüí³ îðãàíè, ùî îô³ö³éíî ïðåäñòàâëÿþòü êðà¿íó íà ì³æíàðîäí³é àðåí³;
- ìàº ºäèí³ çáðîéí³ ñèëè, êåð³âíèöòâî ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè;
2) ôåäåðàòèâíà äåðæàâà - ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ, çà ÿêî¿ âèù³ òåðèòîð³àëüí³ îäèíèö³ äåðæàâè ìàþòü ïåâíó þðèäè÷íî âèçíà÷åíó ïîë³òè÷íó ñàìîñò³éí³ñòü, ÷èì â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä çâè÷àéíèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü óí³òàðíî¿ äåðæàâè. Ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè ôåäåðàö³¿ - öå ñâîºð³äí³ äåðæàâîïîä³áí³ óòâîðåííÿ, ÿê³ íàçèâàþòü ñóá’ºêòàìè ôåäåðàö³¿, à òåðèòîð³ÿ ôåäåðàö³¿ ñêëàäàºòüñÿ ç òåðèòîð³é ¿¿ ñóá'ºêò³â.
Îñíîâíîþ îçíàêîþ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè º ïîä³ë ñóâåðåí³òåòó ì³æ äâîìà ð³âíÿìè (ôåäåðàëüíèì ³ ñóá'ºêò³â ôåäåðàö³¿), ùî ïåðåäáà÷àº, çîêðåìà ³ñíóâàííÿ äâîõ ñèñòåì äåðæàâíî¿ âëàäè òà óïðàâë³ííÿ, êîæíà ç ÿêèõ ä³º ó âèçíà÷åíèõ ìåæàõ. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè º òå, ùî ïîðÿä ç ôåäåðàëüíîþ êîíñòèòóö³ºþ, îðãàíàìè âëàäè òà çàêîíîäàâñòâîì ñâî¿ êîíñòèòóö³¿, çàêîíè, ñâîþ ñèñòåìó çàêîíîäàâ÷èõ, âèêîíàâ÷èõ òà ñóäîâèõ îðãàí³â ìàþòü ñóá'ºêòè ôåäåðàö³¿. Õàðàêòåðíå êîíñòèòóö³éíî óñòàíîâëåíå ðîçìåæóâàííÿ êîìïåòåíö³é ì³æ ôåäåðàö³ºþ ó ö³ëîìó òà ¿¿ ñóá'ºêòàìè. Äî â³äàííÿ ôåäåðàö³¿, ÿê ïðàâèëî, íàëåæàòü íàéâàæëèâ³ø³ ïèòàííÿ äåðæàâíîãî æèòòÿ: çîâí³øíÿ ïîë³òèêà, îáîðîíà êðà¿íè, ô³íàíñè, îïîäàòêóâàííÿ, îðãàí³çàö³ÿ ôåäåðàëüíèõ îðãàí³â, ðîçâ'ÿçàííÿ êîíôë³êò³â ì³æ ñóá'ºêòàìè ôåäåðàö³¿. Êîìïåòåíö³ÿ ñóá'ºêò³â ôåäåðàö³¿ ó ö³ëîìó øèðøà, àëå âîíà çâîäèòüñÿ ïåðåâàæíî äî ïèòàíü, ùî íå ïîòðåáóþòü îäíàêîâîãî ðåãóëþâàííÿ. Äî íèõ â³äíåñåí³ îðãàí³çàö³ÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê, îõîðîíà äîâê³ëëÿ, âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â òà ³í. (Àâñòð³éñüêà Ðåñïóáë³êà, Áîñí³ÿ ³ Ãåðöåãîâèíà, Êîðîë³âñòâî Áåëüã³ÿ, Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ, ÔÐÍ, ÏÀÐ, Êàíàäà, Ìåêñèêàíñüê³ Ñïîëó÷åí³ øòàòè, ÑØÀ);
3) êîíôåäåðàòèâíà äåðæàâà - öå êðà¿íà àáî óòâîðåííÿ ñõîæå ó ñâî¿é ï³ðàì³äàëüí³é ñòðóêòóð³ íà ôåäåðàö³þ àëå ç íå òàêèì ìîãóòí³ì öåíòðàëüíèì óðÿäîì. Êîíôåäåðàö³ÿ ìîæå ñêëàäàòèñÿ ç êðà¿í-÷ëåí³â, ùî òèì÷àñîâî äåëåãóþòü ñâ³é ñóâåðåí³òåò, ÿê³ ó ñâî¿õ ïîâíîâàæåííÿõ ìîæóòü ââàæàòèñÿ ö³ëêîì ñóâåðåííèìè ³ çàëèøàþòü ïðàâî íà âèõ³ä. Õî÷à êîíôåäåðàö³ÿ öå «â³ëüíå ïîäðóææÿ» àëå, ä³éñíî, ð³çíèöÿ ç ôåäåðàö³ºþ íå º âèðàçíîþ. ÑØÀ ñïåðøó áóëè çàñíîâàí³, ÿê êîíôåäåðàö³ÿ ï³äïèñàâøè Àêò Êîíôåäåðàö³¿ àëå ï³çí³øå ïåðåòâîðèëèñÿ íà ôåäåðàö³þ, ðàòèô³êóâàâøè ñó÷àñíó Êîíñòèòóö³þ ÑØÀ ó 1789 ðîö³. Ãðîìàäÿíñüêà â³éíà â Àìåðèö³ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ, ÿê â³éíà ì³æ ïðèõèëüíèêàìè ôåäåðàòèâíîãî ³ êîíôåäåðàòèâíîãî ºñòâà ö³º¿ äåðæàâè.
Êîíôåäåðàòèâíà äåðæàâà íåñò³éêà ³ ïåðåðîñòàº àáî ó ôåäåðàö³þ (ÑØÀ ó XVIII ñò., Øâåéöàð³ÿ â XIII ñò., Í³ìå÷÷èíà ó XIX ñò.), àáî ðîçïàäàºòüñÿ.

3. Ìàêñèì³çàö³ÿ ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó ÿê ìåòà åêîíîì³êè äåðæàâíîãî ñåêòîðà.
Ôóíêö³þ ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó ìîæíà ïðåäñòàâèòè ÿê çðîñòàþ÷ó ôóíêö³þ â³ä äîáðîáóòó (ôóíêö³¿ êîðèñíîñò³) îêðåìèõ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà:
W = W (U1, U2, ... .., Ui),
i = 1 .... å,                                                       (2.1)
äå W - ôóíêö³ÿ äîáðîáóòó;
U - ôóíêö³ÿ êîðèñíîñò³.
Êîæíà ç öèõ ôóíêö³é êîðèñíîñò³ ³íäèâ³ä³â âèçíà÷àºòüñÿ íà áåçë³÷³ ìîæëèâèõ àëëîêàö³é âñ³õ äîñòóïíèõ ñóñï³ëüñòâó áëàã.
²ñíóþòü íåïåðåáîðí³ òðóäíîù³ ïðè ïîáóäîâ³ ôóíêö³¿ ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó, ïîâ’ÿçàí³ ç íåðîçâ’ÿçí³ñòþ ïðîáëåìè ñïðàâåäëèâîãî ðîçïîä³ëó. Òîìó âèíèêëà ³äåÿ âèáðàòè òàêèé êðèòåð³é îö³íêè ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó, ÿêèé áè íå çà÷³ïàâ ðîçïîä³ëó äîáðîáóòó ì³æ ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà. Òàêèé êðèòåð³é áóâ çàïðîïîíîâàíèé Â³ëüôðåäî Ïàðåòî.
Â³äïîâ³äíî äî öüîãî êðèòåð³þ äåÿêà ïîä³ÿ ïîêðàùóº ñòàí åêîíîì³êè, ÿêùî âíàñë³äîê öüîãî ï³äâèùóºòüñÿ äîáðîáóò õî÷à á îäíîãî ³íäèâ³äà áåç ïîã³ðøåííÿ äîáðîáóòó ³íøèõ. ßêùî çà äåÿêîãî ñòàíó åêîíîì³êè æîäí³ çì³íè ó âèðîáíèöòâ³ é ðîçïîä³ë³ íå ìîæóòü ï³äâèùèòè äîáðîáóò õî÷à á îäíîãî ñóá’ºêòà, íå çíèæóþ÷è äîáðîáóòó ³íøèõ, òî òàêèé ñòàí, çà Ïàðåòî, íàçèâàþòü åôåêòèâíèì (îïòèìàëüíèì). Ïðè öüîìó ñïðàâåäëèâ³ íàñòóïí³ äâ³ òåîðåìè (îñíîâí³ òåîðåìè òåîð³¿ äîáðîáóòó).
Òåîðåìà 1. Ñòàí êîíêóðåíòíî¿ ð³âíîâàãè º Ïàðåòî-åôåêòèâíèì.
Òåîðåìà 2. Ïàðåòî-îïòèìàëüíèé ñòàí ìîæå áóòè ïîäàíèé ÿê ðèíêîâà ð³âíîâàãà.
Êîíöåïö³ÿ îïòèìàëüíîãî çà Ïàðåòî ðîçïîä³ëó ðåñóðñ³â áàçóºòüñÿ íà òðüîõ ïåðåäóìîâàõ, ÿê³ áåççàïåðå÷íî º ö³íí³ñíèìè ñóäæåííÿìè:
1) êîæíà ëþäèíà êðàùå â³ä óñ³õ çäàòíà îö³íèòè ñâ³é âëàñíèé äîáðîáóò;
2) ñóñï³ëüíèé äîáðîáóò âèçíà÷àºòüñÿ ò³ëüêè â îäèíèöÿõ äîáðîáóòó îêðåìèõ ëþäåé;
3) äîáðîáóò îêðåìèõ ëþäåé íåïîð³âíþâàíèé.
²ñíóþòü ãðàíè÷í³ óìîâè ìàêñèìàëüíîãî äîáðîáóòó. Ö³ ãðàíè÷í³ ïåðåäóìîâè - íå á³ëüøå í³æ ñèñòåìà ð³âíÿíü, ÿêà ïîâèííà áóòè ðîçâ’ÿçàíà äëÿ âèçíà÷åííÿ íåâ³äîìèõ ö³í ³ ê³ëüêîñòåé óñ³õ òîâàð³â ³ ïîñëóã, ðîçïîä³ëåíèõ ì³æ ³íäèâ³äàìè é âèäàìè ñïîæèâàííÿ. ßêùî â³äîì³ çàïàñè ðåñóðñ³â, ùî íàëåæàòü îêðåìèì îñîáàì, òåõí³÷í³ êîåô³ö³ºíòè âèòðàò, à òàêîæ ôóíêö³ÿ ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó, ÿêà º ñèñòåìîþ ñóñï³ëüíèõ êðèâèõ áàéäóæîñò³ (îñòàíí³ ðàíæóþòü ð³çí³ êîìá³íàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ êîðèñíîñòåé ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñèñòåìè ö³íí³ñíèõ ñóäæåíü ïðî ðîçïîä³ë äîõîäó), òî òåîðåòè÷íî ìîæëèâî ðîçâ’ÿçàòè ñèñòåìó ð³âíÿíü â³äíîñíî íåâ³äîìèõ ö³í ³ ê³ëüêîñòåé.
Óìîâàìè îïòèìóìó ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó º òàê³.
1. Óìîâà îïòèìàëüíîãî îáì³íó. Â³äíîøåííÿ ãðàíè÷íèõ êîðèñíîñòåé, ÷è ãðàíè÷íà íîðìà çàì³ùåííÿ äëÿ êîæíî¿ ïàðè ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â, ïîâèííî áóòè îäíàêîâèì äëÿ âñ³õ äîìîãîñïîäàðñòâ, ÿê³ ñïîæèâàþòü îáèäâà òîâàðè; ³íøèìè ñëîâàìè, óñ³ äîìîãîñïîäàðñòâà â ðåçóëüòàò³ ïîâèíí³ âèÿâèòèñÿ äåñü íà êîíòðàêòí³é êðèâ³é îáì³íó (êðèâà ñïîæèâ÷èõ ìîæëèâîñòåé) ó ä³àãðàì³ Åäæóîðòà, îñê³ëüêè êîæíà ¿¿ òî÷êà ïîêàçóº ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé ð³âåíü çàäîâîëåííÿ ïîòðåá îäíîãî ñïîæèâà÷à ïðè äàíîìó ð³âí³ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ³íøîãî.
2. Óìîâà îïòèìàëüíîãî âèðîáíèöòâà. Ó ìåæàõ òåõí³÷íèõ îáìåæåíü ñï³ââ³äíîøåííÿ ãðàíè÷íèõ ïðèáóòê³â (ó íàòóðàëüíîìó âèðàæåíí³), ÷è ãðàíè÷íà íîðìà çàì³ùåííÿ äëÿ êîæíî¿ ïàðè ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà, ïîâèííî áóòè îäíàêîâèì äëÿ âñ³õ ô³ðì ó ãàëóç³, ÿêà âèðîáëÿº îäíîð³äíèé ïðîäóêò. ßêùî âèðîáíè÷³ ôàêòîðè â³äêëàäåí³ ïî îñÿõ «ÿùèêà Åäæóîðòà», ³çîêâàíòè äëÿ áóäü-ÿêî¿ ïàðè ô³ðì ïîâèíí³ áóòè äîòè÷íèìè îäíà äî îäíî¿; óñ³ ô³ðìè ó ï³äñóìêó ïîâèíí³ áóòè íà êîíòðàêòí³é êðèâ³é âèðîáíèöòâà. Êð³ì òîãî, ãðàíè÷íà íîðìà çàì³ùåííÿ ì³æ âèðîáíèöòâîì áóäü-ÿêèõ äâîõ òîâàð³â ïîâèííà áóòè îäíàêîâîþ äëÿ áóäü-ÿêèõ äâîõ ô³ðì, ùî âèðîáëÿþòü îáèäâà òîâàðè.
3. Óìîâà îïòèìàëüíî¿ ñòðóêòóðè ïðîäóêö³¿. ßêùî çàäîâîëüíÿþòüñÿ ïåðøà ³ äðóãà óìîâè, ãðàíè÷íèé ïðîäóêò êîæíîãî ôàêòîðà áóäå ìàòè îäíàêîâó ö³íí³ñòü ó êîæí³é ãàëóç³, ³ ö³íè, ùî â³äïîâ³äàþòü ö³é ñèòóàö³¿, áóäóòü äîð³âíþâàòè ãðàíè÷íèì íîðìàì çàì³ùåííÿ ì³æ áëàãàìè, ùî ñïîæèâàþòüñÿ (ãðàíè÷í³ íîðìè çàì³ùåííÿ ïðè öüîìó çàãàëüí³ äëÿ âñ³õ äîìîãîñïîäàðñòâ). Ï³äñóìîâóþ÷è, îòðèìàºìî, ùî ãðàíè÷íà íîðìà çàì³ùåííÿ ì³æ áóäü-ÿêîþ ïàðîþ ïðîäóêò³â äëÿ áóäü-ÿêîãî äîìîãîñïîäàðñòâà, ùî ñïîæèâàº îáèäâà òîâàðè, ïîâèííà áóòè òàêîþ æ, ÿê ãðàíè÷íà íîðìà çàì³ùåííÿ ì³æ íèìè ó âèðîáíèöòâ³.
4. Óìîâà îïòèìàëüíî¿ ³íòåíñèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ôàêòîð³â. Ãðàíè÷íà íîðìà çàì³ùåííÿ ì³æ ðîáîòîþ é äîçâ³ëëÿì ïîâèííà äîð³âíþâàòè ãðàíè÷í³é íîðì³ òåõí³÷íîãî çàì³ùåííÿ ì³æ ãîäèíàìè ðîáîòè ³ ïðîäóêòîì, ùî îòðèìóºòüñÿ â ðåçóëüòàò³; ³íøèìè ñëîâàìè, ïîâèííî áóòè íåìîæëèâèì çá³ëüøåííÿ ñóìàðíî¿ ö³ííîñò³ ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ, ïðè çì³í³ îïëàòè ïðàö³âíèêà ó çàëåæíîñò³, íàïðèêëàä, â³ä ê³ëüêîñò³ ðîáî÷îãî ÷àñó.
5. Óìîâà îïòèìàëüíîãî ìîìåíòó ÷àñó. ßêùî âðàõîâóâàòè ðîçïîä³ë âêëàäåíü ðåñóðñ³â ³ âèïóñêó ïðîäóêö³¿ â ÷àñ³, ïåðø³ ÷îòèðè óìîâè îïòèìóìó ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè îïòèìàëüí³ óìîâè öüîãî ðîçïîä³ëó. Ãðàíè÷íà íîðìà çàì³ùåííÿ â ÷àñ³ ì³æ êîæíèì ôàêòîðîì âèðîáíèöòâà ³ ïðîäóêòîì, òàêîæ ÿê ³ ãðàíè÷íà íîðìà çàì³ùåííÿ â ÷àñ³ ì³æ ôàêòîðàìè é ì³æ ïðîäóêòàìè, ïîâèííà äîð³âíþâàòè ñòàâö³ â³äñîòêà ïî áåçðèçèêîâèõ ö³ííèõ ïàïåðàõ. Òàêèì ÷èíîì, ñòàâêà â³äñîòêà ïîâèííà âèð³âíþâàòè ãðàíè÷í³ ïåðåâàãè íà äàíèé ìîìåíò äëÿ âñ³õ ëþäåé ç íîðìîþ äîõîäó â³äíîñíî âèòðàò. ßêùî äåÿê³ àêòèâè º íåë³êâ³äíèìè, à ¿õí³é äîõ³ä íåíàä³éíèì, òî ãðàíè÷í³ ñòàâêè çàì³ùåííÿ ì³æ êîæíîþ ïàðîþ àêòèâ³â ð³çíèõ ñòóïåí³â ë³êâ³äíîñò³ é íàä³éíîñò³ ïîâèíí³ áóòè ð³âíèìè äëÿ âñ³õ äîìàøí³õ ãîñïîäàðñòâ.
Óñ³ ö³ óìîâè ìîæóòü áóòè ï³äñóìîâàí³ â îäíîìó îñíîâíîìó êðèòåð³¿: ñóá’ºêòèâí³ é îá’ºêòèâí³ ãðàíè÷í³ íîðìè çàì³ùåííÿ ì³æ áóäü-ÿêèìè äâîìà áëàãàìè (ïðîäóêòàìè ³ ôàêòîðàìè) ïîâèíí³ áóòè ð³âíèìè äëÿ âñ³õ äîìîãîñïîäàðñòâ ³ âñ³õ âèðîáíè÷èõ îäèíèöü â³äïîâ³äíî, ³ ö³ ñóá’ºêòèâí³ é îá’ºêòèâí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîâèíí³ äîð³âíþâàòè îäèí îäíîìó.
Ö³ ï’ÿòü óìîâ, ðàçîì óçÿò³, ñêëàäàþòü íåîáõ³äíèé áàçèñ äëÿ äîñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíîãî äîáðîáóòó. Îäíàê, îñê³ëüêè âîíè ÿâëÿþòüñÿ ãðàíè÷íèìè óìîâàìè, àáî óìîâàìè ïåðøîãî ïîðÿäêó, ¿õ íåäîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá ãàðàíòóâàòè ìàêñèìóì äîáðîáóòó. Íà äîäà÷ó ¿ì íåîáõ³äí³ ùå óìîâè äðóãîãî ïîðÿäêó, ñïàäíî¿ â³ääà÷³ äëÿ òîãî, ùîá óñ³ êðèâ³ áàéäóæîñò³ áóëè âèïóêë³ é óñ³ êðèâ³ âèðîáíè÷î¿ òðàíñôîðìàö³¿ áóëè ââ³ãíóò³ äîíèçó ïîáëèçó òî÷êè ìàêñèìóìó äîáðîáóòó. Äëÿ òîãî ùîá äîáðîáóò áóâ ìàêñèìàëüíèì, ïîâèííà âèêîíóâàòèñÿ òàêîæ ñóìàðíà óìîâà: íå ìîæå áóòè çá³ëüøåíà ñóìà íàäëèøê³â ó âèðîáíèê³â ³ ñïîæèâà÷³â øëÿõîì çàïóñêó ó âèðîáíèöòâî íîâîãî ïðîäóêòó àáî âèëó÷åííÿ ñòàðîãî. Åêîíîì³÷íèé äîáðîáóò áóäå ìàêñèìàëüíèì ïðè îäíî÷àñíîìó âèêîíàíí³ ãðàíè÷íèõ óìîâ, óìîâ äðóãîãî ïîðÿäêó ³ ñóìàðíèõ óìîâ.
²ñíóâàííÿ äåðæàâè, ÿêà âòðó÷àºòüñÿ â ïðîöåñè âñòàíîâëåííÿ äîñêîíàëî¿ êîíêóðåíö³¿, ôàêòè÷íî ãàðàíòóº ïðîáëåìó êâàç³îïòèìóìó (second best). Òàê, çàãàëüíó ð³âíîâàãó âèêðèâëÿþòü ïîäàòêè, îñê³ëüêè ñïðèÿþòü â³äõèëåííþ ö³í â³ä ð³âíîâàæíèõ. Öå âïëèâàº, ç îäíîãî áîêó, íà âèðîáíèê³â (çíèæóþòüñÿ ñòèìóëè âèðîáíèöòâà), à, ç ³íøîãî áîêó, — íà âèá³ð ñïîæèâà÷³â. Îñòàíí³, ïðàãíó÷è çìåíøèòè ïîäàòêîâèé òÿãàð, âèáèðàþòü òîâàðè-çàì³ííèêè. Çðîñòàþ÷³ åôåêòè âçàºìîçàì³ííîñò³ ïðèçâîäÿòü äî âèêðèâëåííÿ ñóêóïíîãî ïîïèòó ³, â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó, äî âòðàò åôåêòèâíîñò³. Çàãàëüíà ð³âíîâàãà äîñÿãàºòüñÿ íà íîâîìó ð³âí³, íà ð³âí³ êâàç³îïòèìóìó.
Òåîð³ÿ êâàç³îïòèìóìó («äðóãîãî êðàùîãî») (Ðè÷àðä Äæîðäæ Ë³ïñ³ òà Êåëâ³í Ëàíêñòåð) ñòâåðäæóº, ùî ó ðàçó íåìîæëèâîñò³ äîñÿãíåííÿ áóäü-ÿêî¿ ç óìîâ Ïàðåòî-åôåêòèâíîñò³, íàéêðàùà ñèòóàö³ÿ (äðóãèé îïòèìóì) ìîæå áóòè äîñÿãíåíà çà â³äìîâè â³ä ³íøèõ óìîâ Ïàðåòî. Öåé ïîñòóëàò îòðèìàâ íàçâó òåîðåìè «äðóãîãî êðàùîãî».
Òàêèé ï³äõ³ä äàº çìîãó ïî-íîâîìó ïîãëÿíóòè íà ïðîáëåìó ïðîâàë³â ðèíêó. Âîíè ³ñíóþòü òîä³, êîëè îáì³í ì³æ ïîêóïöÿìè ³ ïðîäàâöÿìè íà â³ëüíîìó ðèíêó íå îáóìîâëþº äîñÿãíåííÿ ìàêñèìóìó åôåêòèâíîñò³ âèïóñêó. Öå áóâàº òàì ³ òîä³, äå ³ êîëè ïðèâàòí³ âèòðàòè (âèãîäè) íå çá³ãàþòüñÿ ³ç ñóñï³ëüíèìè ãðàíè÷íèìè âèòðàòàìè (âèãîäàìè).
Äóæå âàæëèâî â³äð³çíÿòè êðèòåð³¿ äîáðîáóòó, òàê³ ÿê åêîíîì³÷íà åôåêòèâí³ñòü, ñïðàâåäëèâ³ñòü, ñòàá³ëüí³ñòü ³ æèòòºçäàòí³ñòü, â³ä òåõí³÷íèõ (ôóíêö³îíàëüíèõ) ïîêàçíèê³â, ïîêàçíèê³â åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, ³íäåêñ³â ðîçïîä³ëó äîõîä³â, «ðîçìàõó» á³äíîñò³, ð³âíÿ ³íôëÿö³¿, ð³âíÿ âèñíàæåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â.
Óçàãàë³ äîáðîáóò âêëþ÷àº äâà îñíîâíèõ êðèòåð³¿: åôåêòèâí³ñòü ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü. Óðàõîâóâàòè ö³ äâà êðèòåð³¿ äóæå âàæêî. Êð³ì òîãî, ð³øåííÿ ïðî åôåêòèâí³ñòü ìîæóòü áóòè îá’ºêòèâíèìè, àëå ð³øåííÿ ïðî ñïðàâåäëèâ³ñòü ìàþòü ñóá’ºêòèâí³ åëåìåíòè ³ íå ÿâëÿþòüñÿ ïåðåêîíëèâèìè. ßêùî åêîíîì³ñò ìîæå âñòàíîâèòè íîðìè åôåêòèâíîñò³ âçàãàë³, òî í³ÿêèé åêîíîì³ñò, í³ÿêèé ó÷åíèé íå ìîæå âñòàíîâèòè ºäèí³ äëÿ âñ³õ íîðìè ñïðàâåäëèâîñò³. Òîìó åêîíîì³ñòè ñõèëüí³ â³ää³ëÿòè åêîíîì³÷íèé àíàë³ç, ùî áàçóºòüñÿ íà êîíöåïö³¿ åôåêòèâíîñò³, â³ä åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó, ùî îïèðàºòüñÿ íà ïðèíöèïè ñïðàâåäëèâîñò³. Îäíàê åêîíîì³÷íèé àíàë³ç ïîâèíåí çä³éñíþâàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì äâîõ àñïåêò³â - åôåêòèâíîñò³ ³ ñïðàâåäëèâîñò³, - öå î÷åâèäíî é íåîáõ³äíî. ²çîëþâàííÿ öèõ êðèòåð³¿â îäèí â³ä îäíîãî ïðèçâîäèòü äî áàãàòüîõ ïîìèëîê. ²ñíóº áàãàòî ïðîáëåì ó ðåàëüíîìó æèòò³, ð³øåííÿ ÿêèõ áóäå á³ëüø ä³ºâèì, ÿêùî åêîíîì³÷íà åôåêòèâí³ñòü ³ ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü áóäóòü óðàõîâóâàòèñü îäíî÷àñíî. Íàïðèêëàä, îäíå ñóñï³ëüñòâî ï³äòðèìóº ô³ðìè, ÿê³ âèäàþòü îñíîâíó ïëàòíþ òèì, õòî ïðàöþº íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. ²íøå ñóñï³ëüñòâî íàäàº ïåðåâàãó çâ³ëüíåííþ òàêèõ ïðàö³âíèê³â, îïîäàòêîâóº ô³ðìè ³ ñòâîðþº áþðîêðàòè÷íó ìàøèíó äëÿ ðîçïîä³ëó òðàíñôåðòíèõ ïëàòåæ³â çâ³ëüíåíèì, ïðè÷îìó äåÿê³ ç íèõ ìîãëè ïðè öüîìó çàðîáëÿòè â ïàðàëåëüíîìó ãîñïîäàðñòâ³. Î÷åâèäíî, ùî ïåðøå ñóñï³ëüñòâî, ÿêå âèð³øóº îäíî÷àñíî ïðîáëåìó åôåêòèâíîñò³ ³ ñïðàâåäëèâîñò³, ïðàöþº êðàùå ³íøîãî, ÿêå âèð³øóº ö³ ïèòàííÿ îêðåìî. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, çàâæäè íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè ïðî íåäîë³êè ïîä³ëó öèõ äâîõ êðèòåð³¿â.
Îäíàê íà ïðàêòèö³ ïåðåðîçïîä³ë, ÿê ïðàâèëî, íå áóâàº ÷èñòèì, îñê³ëüêè çá³ãàºòüñÿ ç ÿâíèìè é íåÿâíèìè âòðàòàìè – îêðåì³ áëàãà (ðåñóðñè) ó ïðîöåñ³ ïåðåðîçïîä³ëó âòðà÷àþòüñÿ àáî çàëèøàþòüñÿ íåâèêîðèñòàíèìè. Ó çâ'ÿçêó ³ç öèì ó ë³òåðàòóð³ ñôîðìóëüîâàí³ êðèòåð³¿ â³äíîñíî¿ åôåêòèâíîñò³, ÿê³ äîçâîëÿþòü ÷³òêî ðîçïîä³ëèòè çì³íè â ð³âí³ åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ òà ïðîöåñè ïåðåðîçïîä³ëó:
- êðèòåð³é Êàëäîðà-Õ³êñà ïðèïóñêàº, ùî ï³äâèùåííÿ åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ìàº ì³ñöå â òèõ âèïàäêàõ, êîëè â íîâ³é ñèòóàö³¿ ó÷àñíèêè, ÿê³ îäåðæàëè äîäàòêîâ³ âèãîäè, çäàòí³ êîìïåíñóâàòè ³íøèì ¿õí³ âòðàòè ³ ïðè öüîìó çàëèøèòèñÿ ó âèãðàø³, ïîð³âíÿíî ç ïî÷àòêîâîþ ñèòóàö³ºþ;
- êðèòåð³é Ñê³òîâñüêè îçíà÷àº ïîë³ïøåííÿ ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó, ÿêùî âèêîíóºòüñÿ êðèòåð³é Êàëäîðà-Õ³êñà, à àóòñàéäåðè íå ìîæóòü ï³äêóïèòè ïåðåìîæö³â äëÿ ñêàñóâàííÿ ä³é îñòàíí³õ;
- êðèòåð³é Ë³òòëà âèçíà÷àº, ùî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ íåîáõ³äí³ âèêîíàííÿ êðèòåð³þ Ñê³òîâñüêè é óìîâè â³äñóòíîñò³ ïîã³ðøåííÿ ðîçïîä³ëó ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó.
Ó ðåàëüíîìó ñâ³ò³ óìîâè, ó ÿêèõ ñïðàâåäëèâ³ ôóíäàìåíòàëüí³ òåîðåìè åêîíîì³êè äîáðîáóòó, âèêîíóþòüñÿ ç äîñèòü ³ñòîòíèìè îáìåæåííÿìè ç ïðè÷èí ³ñíóâàííÿ ðèíêó, òîáòî ñèòóàö³é, â ÿêèõ ãîñïîäàðþþ÷³ ñóá'ºêòè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ðèíêîâèé ìåõàí³çì, íå ìîæóòü àáî íå ìàþòü ñòèìóë³â âèðîáëÿòè áëàãà â ñîö³àëüíî îïòèìàëüíèõ îáñÿãàõ àáî ç íàëåæíîþ ÿê³ñòþ. Ó òàêèõ óìîâàõ äåðæàâíå âòðó÷àííÿ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îäèí ³ç ñïîñîá³â ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîçïîä³ëó ðåñóðñ³â. Ïðè öüîìó äåðæàâó ñë³ä ðîçãëÿäàòè ëèøå ÿê åêîíîì³÷íîãî àãåíòà, ÿêèé âòðó÷àºòüñÿ ëèøå òîä³, êîëè çàïîá³ãàííÿ àáî ïîì'ÿêøåííÿ ò³º¿ àáî ³íøî¿ íåäîñêîíàëîñò³ íå ìîæå áóòè çàáåçïå÷åíå çà ðàõóíîê ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêó.
Êëþ÷îâèì ïðèíöèïîì ó ðåàë³çàö³¿ ôóíêö³é äåðæàâè âèñòóïàº çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü — ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íå ñïðèéíÿòòÿ ïðèíöèï³â ³ ôîðì îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ùî â³äïîâ³äàº ³íòåðåñàì ëþäåé ³ ñîö³àëüíèõ ãðóï, òîáòî óçàãàëüíåíà ìîðàëüíà îö³íêà ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.
Ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü — öå ³ óçàãàëüíåíà ìîðàëüíà îö³íêà ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ³ îäèí ç îñíîâíèõ çàãàëüíîëþäñüêèõ ñîö³àëüíèõ ³äåàë³â, êîíêðåòíå ðîçóì³ííÿ ³ çì³ñò ÿêîãî çì³íþâàëîñÿ ïðîòÿãîì ³ñòîð³¿. Ïðè âèçíà÷åíí³ ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü íàé÷àñò³øå ñï³ââ³äíîñÿòü ³ç ñîö³àëüíîþ ð³âí³ñòþ, ³ â öüîìó êîíòåêñò³ ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ì³ðà ð³âíîñò³ é íåð³âíîñò³ â ðîçïîä³ë³ ìàòåð³àëüíèõ ³ äóõîâíèõ áëàã ó ñóñï³ëüñòâ³, ñòàòóñ³â ³ âëàäè, à òàêîæ ó ñòàí³ æèòòÿ ð³çíèõ ñóñï³ëüíèõ ãðóï. Ìåõàí³çìè òàêîãî ðîçïîä³ëó ïî-ð³çíîìó áà÷àòüñÿ ïðèõèëüíèêàì áàãàòüîõ ïîë³òè÷íèõ äîêòðèí.
Êîíñåðâàòèâíà òðàäèö³ÿ âèõîäèòü ç íåâèçíàííÿ ³íøîãî ïðèíöèïó ðîçïîä³ëó, êð³ì ðèíêîâîãî. Â³ëüíå ñóñï³ëüñòâî íå äîïóñêàº âñòàíîâëåííÿ ìîäåëåé ðîçïîä³ëó, îñê³ëüêè öå çóìîâëþº âòðó÷àííÿ â ïðàâà ëþäèíè é îáìåæåííÿ ¿¿ âîë³. Ìàðêñèçì âáà÷àâ ó ñîö³àëüí³é ñïðàâåäëèâîñò³ çíèùåííÿ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ òà ðåàë³çàö³þ ïðèíöèïó ðîçïîä³ëó ïî ïðàö³.
Ñïðàâåäëèâ³ñòü, â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åííÿ â³äîìîãî ïðåäñòàâíèêà ñó÷àñíî¿ åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿ Ìàêì³ëëàíà — öå ÷åñí³ñòü, íåóïåðåäæåí³ñòü. ßêùî æ ðîçãëÿäàòè ñïðàâåäëèâ³ñòü ó êîíòåêñò³ â³äîìî¿ íàì òåîð³¿ åêîíîì³êè äîáðîáóòó, òî ñïðàâåäëèâèì ìîæíà áóëî á ââàæàòè ðîçïîä³ë, ùî â³äïîâ³äàº äâîì óìîâàì: ïî-ïåðøå, âîíî ïîâèííî áóòè ð³âíîïðàâíèì, òîáòî æîäåí ³ç ñóá’ºêò³â ñóñï³ëüñòâà íå ïðåòåíäóº íà òîâàðíèé íàá³ð ³íøî¿ îñîáè íà êîðèñòü âëàñíîìó òîâàðíîìó íàáîðó.
Ïî-äðóãå, âîíî ïîâèííå áóòè åôåêòèâíèì çà Ïàðåòî. Îäíî÷àñíî ³ ð³âíîïðàâíèé, ³ åôåêòèâíèé çà Ïàðåòî ðîçïîä³ë ìîæíà òðàêòóâàòè ÿê ñïðàâåäëèâèé. Âçàãàë³ ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü â åêîíîì³÷í³é òåîð³¿ — öå ïðîáëåìà ïðèéíÿòíîãî ñòóïåíÿ íåð³âíîñò³ â ðîçïîä³ë³ äîõîä³â. ² òóò òðåáà â³äðàçó ñêàçàòè, ùî ºäèíî¿ â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ â åêîíîì³ñò³â-òåîðåòèê³â, ïî ñóò³, íåìàº.
Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ìàþòü ì³ñöå ÷îòèðè ïîãëÿäè íà ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü. Ìè ðîçãëÿíåìî íàéá³ëüø â³äîì³ êîíöåïö³¿ ñïðàâåäëèâîñò³ ÷è ñïðàâåäëèâîãî ðîçïîä³ëó äîõîä³â: åãàë³òàðèñòñüêó, óòèë³òàðíà, ðîóëñ³àíñüêó é ðèíêîâó (òàáë. 2.1).
Òàáëèöÿ 2.1
×îòèðè ïîãëÿäè íà ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü

¹
ç/ï
Âèä ïîãëÿäó
Çì³ñò
1
Åãàë³òàðíèé
Óñ³ ÷ëåíè ñóñï³ëüñòâà îòðèìóþòü ð³âí³ áëàãà
2
Ðîóëñ³àíñüêèé
Ìàêñèì³çàö³ÿ êîðèñíîñò³ íàéìåíø çàáåçïå÷åíèõ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà
3
Óòèë³òàðíèé

Ìàêñèì³çóºòüñÿ çàãàëüíà êîðèñí³ñòü óñ³õ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà
4
Ðèíêîâèé
Ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü âñòàíîâëþºòüñÿ ðèíêîì ³ éîãî ðåãóëÿòîðàìè

Åãàë³òàðíà êîíöåïö³ÿ (ôð. ågalite - ð³âí³ñòü) ââàæàº ñïðàâåäëèâèì çð³âíÿëüíèé ðîçïîä³ë äîõîä³â, òîáòî êîëè âñ³ ÷ëåíè ñóñï³ëüñòâà îòðèìóþòü ð³âí³ áëàãà. Ëîã³êà ì³ðêóâàíü òóò òàêà: ÿêùî ïîòð³áíî ðîçä³ëèòè âèçíà÷åíó ê³ëüê³ñòü áëàã ì³æ ëþäüìè, ÿê³ îäíàêîâî öüîãî çàñëóãîâóþòü, òî ñïðàâåäëèâèì áóâ áè ðîçïîä³ë ïîð³âíó. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â ò³ì, ùî ðîçóì³òè ï³ä «îäíàêîâèìè çàñëóãàìè»? Îäíàêîâèé òðóäîâèé âíåñîê ó ñóñï³ëüíèé äîáðîáóò? Îäíàêîâ³ ñòàðòîâ³ óìîâè â ðîçóì³íí³ âîëîä³ííÿ âëàñí³ñòþ? Îäíàêîâ³ ðîçóìîâ³ é ô³çè÷í³ çä³áíîñò³? ªäèíî¿ â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ ìè, ìàáóòü, íå îäåðæèìî, òîìó ùî çíîâó çâåðòàºìîñÿ äî ìîðàëüíèõ ñóäæåíü. Àëå òóò âàæëèâî ï³äêðåñëèòè, ùî åãàë³òàðíèé ï³äõ³ä íå íàñò³ëüêè ïðèì³òèâíèé, ÿê ³íîä³ âèñëîâëþþòü ñâîþ äóìêó äåÿê³ àâòîðè: âçÿòè é ïîä³ëèòè âñå íàð³âíî, ÿê ïðîïîíóâàâ ïåðñîíàæ çíàìåíèòî¿ ïîâ³ñò³ Ìèõàéëà Áóëãàêîâà «Ñîáà÷å ñåðöå» Øàðèêîâ.
Äðóãèé êîíöåïòóàëüíèé ïðèíöèï - ðîóëñ³àíñüêèé - ïîâ’ÿçàíèé ç ³ì’ÿì Äæîíà Ðîóëñà, ñó÷àñíîãî àìåðèêàíñüêîãî ô³ëîñîôà. Íà éîãî äóìêó, ñïðàâåäëèâîþ ââàæàºòüñÿ òàêà äèôåðåíö³àö³ÿ äîõîä³â, ïðè ÿê³é â³äíîñíà åêîíîì³÷íà íåð³âí³ñòü ïðèïóñòèìà ëèøå òîä³, êîëè âîíà ñïðèÿº äîñÿãíåííþ á³ëüø âèñîêîãî àáñîëþòíîãî ð³âíÿ æèòòÿ íàéá³äí³øèìè ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà. Ñàìå Äæîí Ðîóëñ çàïðîïîíóâàâ ïðèíöèï «ìàêñè-ì³í» (file_4.unknown
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), ÿêèé ìîæíà ïîäàòè ó ëåêñèêîãðàô³÷í³é ôîðì³ òàêèì ÷èíîì: êîëè äâà âèäè ïîë³òèêè º ð³âíîçíà÷íèìè äëÿ ³íäèâ³äà, ÷èé äîáðîáóò ïîã³ðøóºòüñÿ, òî ìàêñèì³çóºòüñÿ êîðèñí³ñòü íàéáëèæ÷îãî çà ñòàíîì äîáðîáóòó ³íäèâ³äà.
Òðåò³é êîíöåïòóàëüíèé ïðèíöèï - óòèë³òàðíèé - ïîõîäèòü ñâî¿ìè êîðåíÿìè ³ç â÷åííÿ ²ºðåì³¿ Áåíòàìà, àíãë³éñüêîãî åêîíîì³ñòà, îñíîâîïîëîæíèêà äîêòðèíè óòèë³òàðèçìó. Áåíòàì ââàæàâ, ùî ãîëîâíèì çàâäàííÿì äåðæàâè º çàáåçïå÷åííÿ íàéá³ëüøîãî ùàñòÿ äëÿ ìîæëèâî á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà. Îäíàê Áåíòàì âèõîäèâ ³ç òîãî, ùî ôóíêö³¿ êîðèñíîñò³ â ð³çíèõ ëþäåé íåîäíàêîâ³. ²íàêøå êàæó÷è, çäàòí³ñòü äî íàñîëîäè â ðåçóëüòàò³ âîëîä³ííÿ ÿêîþñü ê³ëüê³ñòþ áëàã ó êîæíî¿ ëþäèíè ñâîÿ. Îäåðæóâàòè ïðè öüîìó á³ëüøó ÷àñòêó ñóñï³ëüíîãî áàãàòñòâà ìàº òîé, õòî êîðèñí³øèé äëÿ ñóñï³ëüñòâà.
Òàêèì ÷èíîì, çàãàëüíà êîðèñí³ñòü ìàêñèì³çóºòüñÿ íå ó âèïàäêó ð³âíîãî ðîçïîä³ëó áàãàòñòâà ì³æ ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà, à â ðåçóëüòàò³ ïðîïîðö³éíîãî (â³äïîâ³äíî äî ð³çíèõ ôóíêö³é êîðèñíîñò³) éîãî ðîçïîä³ëó. Òîìó â óòèë³òàðèñòñüêîìó ïîãëÿä³ ìàêñèì³çóºòüñÿ êîðèñí³ñòü óñ³õ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà.
², íàðåøò³, ðèíêîâèé ðîçïîä³ë äîõîä³â ïðèïóñêàº â³äïîâ³äí³ñòü äîõîäó êîæíîãî âëàñíèêà ôàêòîðà âèðîáíèöòâà ãðàíè÷íîìó ïðîäóêòó, îòðèìàíîãî â³ä äàíîãî ôàêòîðà. Ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü ïðè öüîìó âñòàíîâëþºòüñÿ ðèíêîì ³ éîãî ðåãóëÿòîðàìè. Òàêèì ÷èíîì, ó öüîìó âèïàäêó ïðèïóñòèìà çíà÷íà íåð³âí³ñòü ïðè ðîçïîä³ë³ äîõîä³â.
Âèá³ð ïðèíöèï³â ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ â ïåðåðîçïîä³ë³ äîõîä³â âèçíà÷àºòüñÿ â êîæí³ì ñóñï³ëüñòâ³ ïî-ñâîºìó, âèõîäÿ÷è ç äóõîâíèõ ï³äâàëèí ³ âèðîáëåíèõ íàö³îíàëüíèõ ñòàíäàðò³â, ùî ôîðìóâàëèñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ïîïåðåäíüîãî ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó äàíî¿ êðà¿íè. Íàïðèêëàä, óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî, ùî ôîðìóâàëîñÿ ï³ä âïëèâîì ñêëàäíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é, ïðèðîäíèõ îñîáëèâîñòåé êðà¿íè ³ ÿêîìó áóëè íàâ’ÿçàí³ é ïðèùåïëåí³ ïðèíöèïè åãàë³òàðèçìó (ó âèãëÿä³ êîëåêòèâ³ñòñüêèõ çàñàä), ó çíà÷í³é ñâî¿é á³ëüøîñò³ íå ñïðèéìàº ô³ëîñîô³þ ³íäèâ³äóàë³çìó. ² ðèíêîâ³ ïðèíöèïè ñïðàâåäëèâîñò³ íà ïåðøèõ åòàïàõ ïåðåõîäó Óêðà¿íè äî ðèíêó ïîòð³áíî ôîðìóâàòè, âèõîâóâàòè, âïðîâàäæóâàòè.
Íå ìîæíà çàáóâàòè, ùî íåð³âí³ñòü ó äîõîäàõ çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîðîäæåíà îá’ºêòèâíîþ ä³ºþ ðèíêîâîãî ö³íîâîãî ìåõàí³çìó. Ïðàãíåííÿ ö³ëêîì çíèùèòè äèôåðåíö³àö³þ äîõîä³â îçíà÷àëî á íàì³ð çðóéíóâàòè ñàì ðèíêîâèé ìåõàí³çì.

Òåìà 3. Âçàºìîçâ’ÿçîê ïîë³òèêè ³ åêîíîì³êè
1. Ìåõàí³çì «ïðÿìî¿ äåìîêðàò³¿»: ìîæëèâîñò³ é îáìåæåííÿ ùîäî âèÿâëåííÿ ïåðåâàã ñóñï³ëüñòâà.
2. Ìåõàí³çì «ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìîêðàò³¿».
3. Êîíñòèòóö³éíèé âèá³ð.

1. Ìåõàí³çì «ïðÿìî¿ äåìîêðàò³¿»: ìîæëèâîñò³ é îáìåæåííÿ ùîäî âèÿâëåííÿ ïåðåâàã ñóñï³ëüñòâà.
Âèòîêè ñóñï³ëüíîãî âèáîðó ìîæíà çíàéòè â äîñë³äæåííÿõ Äóíêàíà Áëåêà, ðîáîòàõ ìàòåìàòèê³â ÕVIII - ÕIÕ ñò., ÿê³ ö³êàâèëèñÿ ïðîáëåìàìè ãîëîñóâàííÿ: Æàíà Àíòóàíà Êîíäîðñå, Ïüåðà Ñ³ìîíà Ëàïëàñà, ×àðëüçà Ëþòâ³äæà Äîäæñîíà (Ëüþ³ñà Êåðîëëà). Îäíàê ÿê ñàìîñò³éíîãî íàïðÿìêó åêîíîì³÷íî¿ íàóêè âîíà ñôîðìóâàëàñÿ ëèøå â 50 - 60-õ ðð. ÕÕ ñò. Òåîð³þ ñóñï³ëüíîãî âèáîðó íàçèâàþòü ³íîä³ «íîâîþ ïîë³òè÷íîþ åêîíîì³ºþ», îñê³ëüêè âîíà âèâ÷àº ïîë³òè÷íèé ìåõàí³çì ôîðìóâàííÿ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ð³øåíü. Êðèòèêóþ÷è êåéíñ³àíö³â, ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ òåîð³¿ ïîñòàâèëè ï³ä ñóìí³â åôåêòèâí³ñòü äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ â åêîíîì³êó. Ïîñë³äîâíî âèêîðèñòîâóþ÷è ïðèíöèïè êëàñè÷íîãî ë³áåðàë³çìó ³ ìåòîäè ì³êðîåêîíîì³÷íîãî àíàë³çó, âîíè àêòèâíî âòîðãëèñÿ â îáëàñòü, òðàäèö³éíî ââàæàëàñÿ ïîëåì ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òîëîã³â, þðèñò³â, ñîö³îëîã³â. Òàêå âòðó÷àííÿ îòðèìàëî íàçâó «åêîíîì³÷íîãî ³ìïåð³àë³çìó».
Êðèòèêóþ÷è äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ, ïðåäñòàâíèêè òåîð³¿ ñóñï³ëüíîãî âèáîðó çðîáèëè îá'ºêòîì àíàë³çó íå âïëèâ ãðîøîâî-êðåäèòíèõ ³ ô³íàíñîâèõ çàõîä³â íà åêîíîì³êó, à ñàì ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ óðÿäîâèõ ð³øåíü.
Â óìîâàõ îáìåæåíîñò³ ðåñóðñ³â êîæåí ç íàñ ñòî¿òü ïåðåä âèáîðîì îäí³º¿ ç àëüòåðíàòèâ. Ìåòîäè àíàë³çó ðèíêîâî¿ ïîâåä³íêè ³íäèâ³äà óí³âåðñàëüí³. Âîíè ç óñï³õîì ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ äî áóäü-ÿêî¿ ç³ ñôåð, äå ëþäèíà ïîâèííà ðîáèòè âèá³ð.
Îñíîâíà ïåðåäóìîâà òåîð³¿ ñóñï³ëüíîãî âèáîðó ïîëÿãàº â òîìó, ùî ëþäè ä³þòü ó ïîë³òè÷í³é ñôåð³, ïåðåñë³äóþ÷è ñâî¿ îñîáèñò³ ³íòåðåñè, ³ ùî íåìàº íåïåðåáîðíî¿ ìåæ³ ì³æ á³çíåñîì ³ ïîë³òèêîþ. Öÿ òåîð³ÿ ïîñë³äîâíî âèêðèâàº ì³ô ïðî äåðæàâó, ó ÿêî¿ íåìàº í³ÿêèõ ³íøèõ ö³ëåé, êð³ì òóðáîòè ïðî ñóñï³ëüí³ ³íòåðåñè.
Òåîð³ÿ ñóñï³ëüíîãî âèáîðó (public choice theory) - öå òåîð³ÿ, ùî âèâ÷àº ð³çí³ ñïîñîáè ³ ìåòîäè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ëþäè âèêîðèñòîâóþòü óðÿäîâ³ óñòàíîâè ó ñâî¿õ âëàñíèõ ³íòåðåñàõ. «Ðàö³îíàëüí³ ïîë³òèêè» ï³äòðèìóþòü íàñàìïåðåä ò³ ïðîãðàìè, ÿê³ ñïðèÿþòü çðîñòàííþ ¿õ ïðåñòèæó òà ï³äâèùóþòü øàíñè çäîáóòè ïåðåìîãó íà ÷åðãîâèõ âèáîðàõ. Òàêèì ÷èíîì, òåîð³ÿ ñóñï³ëüíîãî âèáîðó íàìàãàºòüñÿ ïîñë³äîâíî ïðîâåñòè ïðèíöèïè ³íäèâ³äóàë³çìó, ïîøèðèâøè ¿õ íà âñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, âêëþ÷àþ÷è äåðæàâíó ñëóæáó.
Äðóãîþ ïåðåäóìîâîþ òåîð³¿ ñóñï³ëüíîãî âèáîðó º êîíöåïö³ÿ «åêîíîì³÷íî¿ ëþäèíè (Homo economicus). Ëþäèíà â ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³ îòîòîæíþº ñâî¿ ïåðåâàãè ç òîâàðîì. Â³í ïðàãíå ïðèéíÿòè òàê³ ð³øåííÿ, ÿê³ ìàêñèì³çóþòü çíà÷åííÿ ôóíêö³¿ êîðèñíîñò³. Éîãî ïîâåä³íêà ðàö³îíàëüíî. Ðàö³îíàëüí³ñòü ³íäèâ³äà ìàº â òåîð³¿ óí³âåðñàëüíå çíà÷åííÿ. Öå îçíà÷àº, ùî âñ³ - â³ä âèáîðö³â äî ïðåçèäåíòà - êåðóþòüñÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ â ïåðøó ÷åðãó åêîíîì³÷íèì ïðèíöèïîì, òîáòî ïîð³âíþþòü ãðàíè÷í³ âèãîäè ³ ãðàíè÷í³ âèòðàòè (³ ïåðø çà âñå âèãîäè ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ïðèéíÿòòÿì ð³øåíü):
ÌÑ≥ÌÂ                                                             (3.1)
äå ÌÂ - ãðàíè÷í³ âèãîäè (marginal benefit);
ÌÑ - ãðàíè÷í³ âèòðàòè (marginal cost).
Òðàêòóâàííÿ ïîë³òèêè ÿê ïðîöåñó îáì³íó ñõîäèòü äî äèñåðòàö³¿ øâåäñüêîãî åêîíîì³ñòà Êíóòà Â³êñåëÿ «Äîñë³äæåííÿ ç òåîð³¿ ô³íàíñ³â» (1896 ð.). Îñíîâíó â³äì³íí³ñòü ì³æ åêîíîì³÷íèì ³ ïîë³òè÷íèì ðèíêàìè â³í áà÷èâ â óìîâàõ âèÿâó ³íòåðåñ³â ëþäåé. Öÿ ³äåÿ ëÿãëà â îñíîâó ðîá³ò àìåðèêàíñüêîãî åêîíîì³ñòà Äæåéìñà Á'þêåíåíà, ùî îòðèìàâ â 1986 ð. çà äîñë³äæåííÿ â ãàëóç³ òåîð³¿ ñóñï³ëüíîãî âèáîðó Íîáåë³âñüêó ïðåì³þ. «Ïîë³òèêà, - ïèøå â³í, º ñêëàäíà ñèñòåìà îáì³íó ì³æ ³íäèâ³äàìè, â ÿê³é îñòàíí³ êîëåêòèâíî ïðàãíóòü äî äîñÿãíåííÿ ñâî¿õ ïðèâàòíèõ ö³ëåé, îñê³ëüêè íå ìîæóòü ðåàë³çóâàòè ¿õ øëÿõîì çâè÷àéíîãî ðèíêîâîãî îáì³íó. Òóò íåìàº ³íøèõ ³íòåðåñ³â, êð³ì ³íäèâ³äóàëüíèõ. Íà ðèíêó ëþäè ì³íÿþòü ÿáëóêà íà àïåëüñèíè, à â ïîë³òèö³ - ïîãîäæóþòüñÿ ïëàòèòè ïîäàòêè â îáì³í íà áëàãà, íåîáõ³äí³ âñ³ì ³ êîæíîìó: â³ä ì³ñöåâî¿ ïîæåæíî¿ îõîðîíè äî ñóäó »(Á'þêåíåí Äæ. Êîíñòèòóö³ÿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè).
Ïðèõèëüíèêè òåîð³¿ ñóñï³ëüíîãî âèáîðó ðîçãëÿäàþòü ïîë³òè÷íèé ðèíîê çà àíàëîã³ºþ ç òîâàðíèì. Äåðæàâà - öå àðåíà êîíêóðåíö³¿ ëþäåé çà âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, çà äîñòóï äî ðîçïîä³ëó ðåñóðñ³â, çà ì³ñöÿ â ³ºðàðõ³÷í³é äðàáèí³. Îäíàê äåðæàâà - öå ðèíîê îñîáëèâîãî ðîäó. éîãî ó÷àñíèêè ìàþòü íåçâè÷àéí³ ïðàâ âëàñíîñò³: âèáîðö³ ìîæóòü îáèðàòè ïðåäñòàâíèê³â äî âèùèõ îðãàí³â äåðæàâè, äåïóòàòè - ïðèéìàòè çàêîíè, ÷èíîâíèêè - ñòåæèòè çà ¿õ âèêîíàííÿì. Âèáîðö³ òà ïîë³òèêè òðàêòóþòüñÿ ÿê ³íäèâ³äè, ùî îáì³íþþòüñÿ ãîëîñàìè ³ ïåðåäâèáîðíèìè îá³öÿíêàìè.
Îá'ºêòîì àíàë³çó òåîð³¿ º ñóñï³ëüíèé âèá³ð â óìîâàõ ÿê ïðÿìèé, òàê ³ ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìîêðàò³¿. Òîìó îñíîâíèìè ñôåðàìè ¿¿ àíàë³çó ââàæàþòüñÿ âèáîð÷èé ïðîöåñ, ä³ÿëüí³ñòü äåïóòàò³â, òåîð³ÿ áþðîêðàò³¿, ïîë³òèêà ðåãóëþâàííÿ ³ êîíñòèòóö³éíà åêîíîì³êà. Ó ¿õ ðîçðîáö³ âàæëèâó ðîëü ç³ãðàëè Äæåéìñ Á'þêåíåí, Äåíí³ñ Ìþëëåð, Â³ëüÿì Í³ñêàíåí, Ìàíñóð Îëñîí, Ãîðäîí Òàëëîê, Ðîáåðò Òîëë³ñîí, Ôð³äð³õ Àâãóñò ôîí Õàéºê òà ³íø³ â÷åí³.
Çà àíàëîã³ºþ ç ðèíêîì äîñêîíàëî¿ êîíêóðåíö³¿ âîíè ïî÷èíàþòü ñâ³é àíàë³ç ç ïðÿìî¿ äåìîêðàò³¿, ïåðåõîäÿ÷è ïîò³ì äî ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìîêðàò³¿.
Ïðÿìà äåìîêðàò³ÿ (direct democracy) - öå òàêà ïîë³òè÷íà ñèñòåìà, ïðè ÿê³é êîæåí ãðîìàäÿíèí ìàº ïðàâî îñîáèñòî âèñëîâèòè ñâîþ òî÷êó çîðó ³ ãîëîñóâàòè ç áóäü-ÿêîãî êîíêðåòíîãî ïèòàííÿ. Ïðÿìà äåìîêðàò³ÿ çáåð³ãàºòüñÿ ³ â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³. Âîíà òèïîâà äëÿ çáîð³â êîëåêòèâ³â ï³äïðèºìñòâ ³ óñòàíîâ, ðîáîòè êëóá³â ³ òâîð÷èõ ñï³ëîê, ïàðò³éíèõ çáîð³â ³ ç'¿çä³â. Ó ìàñøòàá³ êðà¿íè öå ïðîÿâëÿºòüñÿ ó âèáîð³ äåïóòàò³â ïàðëàìåíòó ÷è ïðåçèäåíòà, ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóì³â. Ïðè öüîìó ïåðøîðÿäíó óâàãó ïðèä³ëÿºòüñÿ ðåãëàìåíòó: â³ä òîãî, ÿêèé ïðèíöèï ãîëîñóâàííÿ (îäíîñòàéí³ñòü, ïðîñòà á³ëüø³ñòü ³ ò.ä.), çàëåæèòü éîãî ðåçóëüòàò. Òîìó ïðåäñòàâíèê³â òåîð³¿ ñóñï³ëüíîãî âèáîðó ö³êàâëÿòü îñíîâà îñíîâ - êîíñòèòóö³éíèé âèá³ð, òîáòî ïðàâèëà âèáîðó ðåãëàìåíòó. Ñàìå â³ä íèõ çàëåæèòü ðîçâèòîê äåìîêðàò³¿. Äæ. Á'þêåíåí ³ éîãî ïðèõèëüíèêè ùèðî â³ðÿòü, ùî êîíñòèòóö³éíèé ðåãëàìåíò ìîæå çðîáèòè äåìîêðàòè÷íèé ëàä á³ëüø åôåêòèâíèì òà ä³ºâèì.
Ìîäåëü ìåä³àííîãî âèáîðöÿ (median voter model) - ìîäåëü, ùî õàðàêòåðèçóº òåíäåíö³þ, ùî ³ñíóº â ðàìêàõ ïðÿìî¿ äåìîêðàò³¿, çã³äíî ç ÿêîþ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ³íòåðåñ³â âèáîðöÿ-öåíòðèñòà (ëþäèíè, ùî çàéìàº ì³ñöå â ñåðåäèí³ øêàëè ³íòåðåñ³â ö³º¿ ñï³ëüíîòè). Äîêëàäíèé àíàë³ç ïðèíöèï³â ìàêñèì³çàö³¿ ãîëîñ³â ó ñèñòåì³ ïîâåä³íêîâèõ ñòèìóë³â áóëî çä³éñíåíî â ðàìêàõ òåîð³¿ ìàêñèì³çàö³¿ ãîëîñ³â ³ ìåä³àííîãî âèáîðöÿ Åíòîí³ Äîóíñà.
Âèð³øåííÿ ïèòàíü íà êîðèñòü âèáîðöÿ-öåíòðèñòà ìàº ñâî¿ ïëþñè ³ ì³íóñè. Ç îäíîãî áîêó, âîíî óòðèìóº ñï³ëüíîòó â³ä óõâàëåííÿ îäíîñòîðîíí³õ ð³øåíü, â³ä êðàéíîù³â. Ç ³íøîãî - âîíî äàëåêî íå çàâæäè ãàðàíòóº ïðèéíÿòòÿ îïòèìàëüíîãî ð³øåííÿ. Íàâ³òü â óìîâàõ ïðÿìî¿ äåìîêðàò³¿, êîëè ð³øåííÿ ïðèéìàþòüñÿ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â, ìîæëèâèé âèá³ð íà êîðèñòü åêîíîì³÷íî íååôåêòèâíîãî ðåçóëüòàòó - íàïðèêëàä, íåäîâèðîáëåííÿ àáî ïåðåâèðîáíèöòâà ñóñï³ëüíèõ áëàã. Ñïðàâà â òîìó, ùî òàêèé ìåõàí³çì ãîëîñóâàííÿ íå äîçâîëÿº âðàõóâàòè âñþ ñóêóïí³ñòü âèãîä îêðåìîãî ³íäèâ³äà. Ó ðàìêàõ ïðÿìî¿ äåìîêðàò³¿ âñ³ ð³øåííÿ ñóñï³ëüñòâà ìàþòü òåíäåíö³þ â³äïîâ³äàòè ³íòåðåñàì ìåä³àííîãî âèáîðöÿ, ùî äàëåêî íå çàâæäè åêîíîì³÷íî äîö³ëüíî.
Ïðàâèëî îäíîñòàéíîñò³ - ïðàâèëî ãîëîñóâàííÿ, êîëè ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ â òîìó ³ ò³ëüêè òîìó âèïàäêó, ÿêùî çà íüîãî ïðîãîëîñóþòü âñ³ áåðóòü ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³.
Íà ïðàêòèö³ íàéá³ëüø ïîøèðåíà ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ êîëåêòèâíèõ ð³øåíü - ïðàâèëà ïðîñòî¿ á³ëüøîñò³. Çã³äíî ç öèì ïðàâèëîì ïåðåìàãàº àëüòåðíàòèâà, íà ï³äòðèìêó ÿêî¿ âèñëîâëþþòüñÿ á³ëüøå ïîëîâèíè ó÷àñíèê³â âèáîðó. Ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ N/2+1 ãîëîñàìè (N - ê³ëüê³ñòü ãîëîñóþ÷èõ).
Àìåðèêàíñüêèé äîñë³äíèê Êåííåò Ìåé äîâ³â, ùî çàñòîñóâàííÿ ïðàâèëà ïðîñòî¿ á³ëüøîñò³ - ºäèíà ïðîöåäóðà êîëåêòèâíîãî âèáîðó, ùî çàäîâîëüíÿº ÷îòèðüîì óìîâàì, íàçâàíèì ¿ì â³äïîâ³äíî äîñÿæíèé ðåçóëüòàò, àíîí³ìí³ñòü, íåéòðàëüí³ñòþ ³ ïîçèòèâíèì â³äãóêîì.
Îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðîáëåì ôîðìóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ ð³øåíü çà óìîâ ïðÿìî¿ äåìîêðàò³¿ ââàæàºòüñÿ ïàðàäîêñ ãîëîñóâàííÿ, ÿêèé ìîæå âèíèêíóòè â ðàç³ âèêîðèñòàííÿ ïðàâèëà ïðîñòî¿ á³ëüøîñò³. Ïàðàäîêñ ãîëîñóâàííÿ âèíèêàòèìå ÿê íàñë³äîê íåìîæëèâîñò³ îäíîçíà÷íîñò³ âèáîðó ç àëüòåðíàòèâ. Ïåðåâàãè ³íäèâ³ä³â ìîæóòü áóòè ðîçì³ùåí³ òàêèì ÷èíîì, ùî äðóãèé âàð³àíò ïåðåâàæàòèìå íàä ïåðøèì, òðåò³é íàä äðóãèì, à ïåðøèé íàä òðåò³ì, ùî ç ðåøòîþ ïðèçâîäèòü äî öèêë³÷íîñò³ âèáîð÷îãî ïðîöåñó. Çà òàêèõ óìîâ âèçíà÷àëüíèìè ñòàþòü ÷àñîâ³ îáìåæåííÿ âèáîð÷îãî ïðîöåñó. ßêùî ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü º áåçìåæíèì, òî âèíèêàòèìå ïðîáëåìà öèêë³÷íîñò³, ÿêùî æ ÷àñîâ³ îáìåæåííÿ ³ñíóþòü, òî ð³øåííÿ çàëåæàòèìå â³ä ïîðÿäêó ðîçãëÿäó àëüòåðíàòèâ (ïîðÿäêó äåííîãî). Óïåðøå âèñóíóòà ìàðê³çîì äî Êîíäîðñå îçíà÷åíî ïðîáëåìà ãîëîñóâàííÿ ëÿãëà â îñíîâó òåîðåìè íåìîæëèâîñò³ ³ñíóâàííÿ ôóíêö³¿ äîáðîáóòó Êåííåòà Åððîó.
Àëüòåðíàòèâí³ ïðàâèëà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ïðàâèëà ïðîñòî¿ á³ëüøîñò³ ³ äîçâîëÿþòü çðîáèòè âèá³ð â³äðàçó ç äåê³ëüêîõ àëüòåðíàòèâ. Â óìîâàõ ïðÿìî¿ äåìîêðàò³¿ â ìàëèõ ãðóïàõ çàñòîñîâóºòüñÿ äóæå øèðîêèé ñïåêòð ïðîöåäóð ãîëîñóâàííÿ: ïðàâèëî Êîíäîðñå (âàð³àíò, ÿêèé çà á³ëüøîñò³ ãîëîñ³â êðàùå áóäü-ÿêîãî ³íøîãî, ïðè ïîð³âíÿíí³ êîæíîãî âàð³àíòó º ïåðåìîæöåì Êîíäîðñå); Ïðàâèëî Áîðäà (íàéìåíø óëþáëåíîìó êàíäèäàòîâ³ íàäàºòüñÿ âàãà 0, íàñòóïíîãî - 1 ³ ò.ä. Ïåðåìîæåöü çà Áîðäà - êàíäèäàò, ñóìàðí³ çíà÷åííÿ ÿêîãî íàéâèù³); äâîñòóïåíåâà ïðàâèëî â³äíîñíî¿ á³ëüøîñò³ (äî äðóãîãî òóðó ãîëîñóâàííÿ ïðîõîäÿòü äâà êàíäèäàòè, ÿê³ íàáðàëè ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â ó ïåðøîìó òóð³); ïðîöåäóðà «ñõâàëþþ÷îãî ãîëîñóâàííÿ» (çàñíîâàíà íà âèêëþ÷åíí³ ç³ ñïèñêó íåâ³äïîâ³äíèõ êàíäèäàò³â); ïðîñòà á³ëüø³ñòü ç âèáóòòÿì àáî àâñòðàë³éñüêà ñèñòåìà ãîëîñóâàííÿ (ïåðåìàãàº òîé êàíäèäàò, ÿêèé íàáèðàº öå ïðîñòà á³ëüø³ñòü, òîáòî â õîä³ áàãàòîêðîêîâî¿ ñèñòåìè ãîëîñóâàííÿ êîæåí ðàç âèáóâàº êàíäèäàò ç íàéìåíøèì ÷èñëîì ãîëîñ³â). Ð³çí³ ìåòîäè ãîëîñóâàííÿ ïðèâîäÿòü äî ð³çíèõ ðåçóëüòàò³â, òîìó ãîëîñóâàííÿ ëåãêî ï³ääàºòüñÿ ìàí³ïóëþâàííþ, ³ éîãî ðåçóëüòàò çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä éîãî ðåãëàìåíòó.

2. Ìåõàí³çì «ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìîêðàò³¿».
Â óìîâàõ ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìîêðàò³¿ ïðîöåñ ãîëîñóâàííÿ óñêëàäíþºòüñÿ. Íà â³äì³íó â³ä îñîáèñòîãî ñóñï³ëüíèé âèá³ð çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ïåâí³ ïðîì³æêè ÷àñó ³ îáìåæåíèé ïåâíèì êîëîì ïðåòåíäåíò³â, êîæíèé ç ÿêèõ ïðîïîíóº ñâ³é ïàêåò ïðîãðàì.
Îñòàííº îçíà÷àº, ùî âèáîðåöü ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ âèáèðàòè äåê³ëüêîõ äåïóòàò³â: îäíîãî — äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì êîðóïö³¿, äðóãîãî — äëÿ ïîäîëàííÿ ³íôëÿö³¿, òðåòüîãî — äëÿ áîðîòüáè ç³ çëî÷èíí³ñòþ ³ ò.ä. Â³í çìóøåíèé âèáðàòè îäíîãî äåïóòàòà, ïîçèö³ÿ ÿêîãî ç êîíêðåòíèõ ïèòàíü íå ïîâí³ñòþ çá³ãàºòüñÿ ç éîãî ïîãëÿäàìè. Òîìó âèáîðåöü çìóøåíèé ³ç áàãàòüîõ á³ä âèáèðàòè ìåíøó.
Óñêëàäíþºòüñÿ ³ ïðîöåäóðà ãîëîñóâàííÿ. Âèáîð÷å ïðàâî ìîæå çóìîâëþâàòèñÿ ìàéíîâèì öåíçîì àáî öåíçîì îñ³ëîñò³. Äëÿ âèáîðó êàíäèäàòà ìîæå âèìàãàòèñÿ â³äíîñíà àáî àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü.
Âèáîðö³ ïîâèíí³ âîëîä³òè ïåâíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî ìàéáóòí³ âèáîðè. ²íôîðìàö³ÿ íå ìàº àëüòåðíàòèâíî¿ âàðòîñò³. Äëÿ ¿¿ îòðèìàííÿ ïîòð³áí³ ³ ÷àñ, ³ ãðîø³. Íå âñ³ âèáîðö³ ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ çíà÷í³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç îòðèìàííÿì íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ìàéáóòí³ âèáîðè. Á³ëüø³ñòü âèáîðö³â º ðàö³îíàëüíèìè ³ íàìàãàþòüñÿ ì³í³ì³çóâàòè ñâî¿ âèòðàòè.
ßê³ æ ôàêòîðè ôîðìóþòü äóìêó âèáîðö³â?
ßê ïîêàçàëè âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ó 2006ð., íà äóìêó âèáîðö³â íàéá³ëüøèé âïëèâ ìàþòü çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ ïåðåäóñ³ì ÒÁ. Îäíàê äåÿê³ âèáîðö³ ïîêëàäàëèñÿ íà âëàñíó äóìêó àáî íà ïîðàäè çíàéîìèõ ³ ðîäè÷³â. Áàãàòî âèáîðö³â ïðîñòî íå áðàëè ó÷àñò³ â ïîë³òè÷íîìó ïðîöåñ³. Òàêå ÿâèùå â ÒÑÂ íàçèâàºòüñÿ ðàö³îíàëüíèì íåîá³çíàí³ñòþ. ²ñíóº ñâîºð³äíèé åôåêò ïîðîãà — öå ì³í³ìàëüíå çíà÷åííÿ âèãîäè, íèæ÷å ÿêîãî âèáîðåöü íàìàãàºòüñÿ óíèêíóòè âèêîíàííÿ ñâîãî ãðîìàäÿíñüêîãî îáîâ'ÿçêó. Îòæå, ÿêùî âèáîðåöü íå ãîëîñóº, òî â³í äåìîíñòðóº ðàö³îíàëüíå íåîá³çíàí³ñòü.
Ïðåäñòàâíèöüêà äåìîêðàò³ÿ ìàº ïåðåâàãó: âèêîðèñòîâóº âèãîäè ñóñï³ëüíîãî ïîä³ëó ïðàö³, ³ îáðàí³ äåïóòàòè ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ç îêðåìèõ ïèòàíü. Ðàçîì ³ç òèì òàêà äåìîêðàò³ÿ ìàº íåäîë³ê: ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ìîæå íå â³äïîâ³äàòè ³íòåðåñàì á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ.
Ùå Ðóññî çàñòåð³ãàâ, ùî äåìîêðàò³ÿ ðîçðàõîâàíà íà áîã³â, à íå íà ëþäåé, áî â ³äåàë³ âîíà íåçä³éñíåííà. Çëîâæèâàííÿ âîëåþ á³ëüøîñò³, îñîáëèâî ó êðà¿í³ áåç ì³öíèõ äåìîêðàòè÷íèõ òðàäèö³é, ìîæå ïðèçâåñòè äî îõëîêðàò³¿, ïîïóë³çìó ³ íàâ³òü äåñïîò³¿.
Ó êîëåêòèâíèõ îáãîâîðåííÿõ á³ëüø³ñòü çàâæäè ñõèëÿºòüñÿ äî êðàéí³õ ð³øåíü, ³ í³êîëè íåìàº ãàðàíò³¿, ùî âîíà îáèðàº íàéêðàùèé âàð³àíò. Îäíàê ó ïîë³òèö³ óñï³õ ìàº òîé, õòî âãàäóº íàñòð³é á³ëüøîñò³.

3. Êîíñòèòóö³éíèé âèá³ð.
Â óìîâàõ ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìîêðàò³¿ ÿê³ñòü ³ îïåðàòèâí³ñòü ð³øåíü çàëåæàòü â³ä íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ ñòèìóë³â, ùî ñïðèÿþòü ¿¿ ïåðåòâîðåííÿ â ïðàêòè÷í³ ð³øåííÿ.
²íôîðìàö³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ àëüòåðíàòèâíèìè âèòðàòàìè. Äëÿ îòðèìàííÿ ¿¿ ïîòð³áí³ ÷àñ ³ ãðîø³. Ïåðåñ³÷íîìó âèáîðöþ íå áàéäóæå âèð³øåííÿ òîãî ÷è ³íøîãî ïèòàííÿ, îäíàê âïëèâ íà ñâîãî äåïóòàòà ïîâ'ÿçàíî ç âèòðàòàìè - äîâåäåòüñÿ ïèñàòè ëèñòè, íàäñèëàòè òåëåãðàìè àáî äçâîíèòè ïî òåëåôîíó. À ó âèïàäêó, ÿêùî â³í íå äîñëóõàºòüñÿ äî ïðîõàííÿ, - ïèñàòè ãí³âí³ ñòàòò³ ó ãàçåòè, ïðèâåðòàòè óâàãó ðàä³î ÷è òåëåáà÷åííÿ âñ³ëÿêèìè ñïîñîáàìè àæ äî îðãàí³çàö³¿ äåìîíñòðàö³é ³ ì³òèíã³â ïðîòåñòó.
Ðàö³îíàëüíèé âèáîðåöü ïîâèíåí ñï³ââ³äíîñèòè ãðàíè÷í³ âèãîäè â³ä òàêîãî âïëèâó ç ãðàíè÷íèìè (âèòðàòàìè) âèòðàòàìè. ßê ïðàâèëî, ãðàíè÷í³ âèòðàòè çíà÷íî ïåðåâèùóþòü ãðàíè÷í³ âèòðàòè çíà÷íî ïåðåâèùóþòü ãðàíè÷í³ âèãîäè, òîìó áàæàííÿ ïîñò³éíî âïëèâàòè íà äåïóòàòà ó âèáîðöÿ ì³í³ìàëüíî. ²íø³ ìîòèâè ó òèõ âèáîðö³â, ³íòåðåñè ÿêèõ ñêîíöåíòðîâàí³ íà ïåâíèõ ïèòàííÿõ, ÿê, íàïðèêëàä, ó âèðîáíèê³â êîíêðåòíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã (öóêðó àáî ãîð³ë÷àíèõ âèðîá³â, âóã³ëëÿ àáî íàôòè).
Çì³íà óìîâ âèðîáíèöòâà (ðåãóëþâàííÿ ö³í, áóä³âíèöòâî íîâèõ ï³äïðèºìñòâ, îáñÿã äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, çì³íà óìîâ ³ìïîðòó àáî åêñïîðòó) äëÿ íèõ - ïèòàííÿ æèòòÿ àáî ñìåðò³. Òîìó òàê³ ãðóïè ç îñîáëèâèìè ³íòåðåñàìè ïðàãíóòü ï³äòðèìóâàòè ïîñò³éíèé çâ'ÿçîê ç ïðåäñòàâíèêàìè âëàäè .Âîíè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ öüîãî ëèñòà, òåëåãðàìè, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, îðãàí³çîâóþòü äåìîíñòðàö³¿ òà ì³òèíãè, ñòâîðþþòü ñïåö³àëüí³ êîíòîðè ³ àãåíòñòâà, ùîá ÷èíèòè òèñê íà çàêîíîäàâö³â ³ ÷èíîâíèê³â (àæ äî ï³äêóïó).
Âñ³ ö³ ñïîñîáè âïëèâó íà ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ç ìåòîþ ïðèéíÿòòÿ âèã³äíîãî äëÿ îáìåæåíî¿ ãðóïè âèáîðö³â ïîë³òè÷íîãî ð³øåííÿ íàçèâàþòü ëîá³çìîì (lobbying).
Â ë³òåðàòóð³ òåðì³í «ëîá³çì» òëóìà÷èòüñÿ íåîäíîçíà÷íî. Éîãî êîð³ííÿ îäí³ çíàõîäÿòü ó ïîçíà÷åíí³ â³äâ³äóâà÷³â äåðæàâíèõ óñòàíîâ, êîòð³ òàì íàìàãàëèñÿ çóñòð³òèñÿ ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè é äîáèòèñÿ çàâäÿêè ¿ì ñïðèÿòëèâîãî ðîçâ'ÿçàííÿ ñâî¿õ ïðîáëåì. Äðóã³ ïîâ'ÿçóþòü éîãî ç åòèìîëîã³ºþ ñëîâà Lobby (êîðèäîð) — ì³ñöÿ, êóäè ïðèõîäÿòü ãîëîñóâàòè äåïóòàòè ïàðëàìåíòó é äå âîíè ìîæóòü â³ëüíî çóñòð³÷àòèñÿ ç ïåâíèìè îñîáàìè ³ íàâ³òü ïðîäàâàòè ¿ì ñâ³é «ãîëîñ» çà ãðîø³. Îòæå, ëîá³ — öå ì³ñöå ñòèêóâàííÿ ð³çíèõ ³íòåðåñ³â ÷åðåç ÷èíîâíèöòâî. Òðåò³ âèçíà÷àþòü ëîá³ ÿê ïðåäñòàâíèöòâî ó ñòîëèö³ ïåâíî¿ ïðèâàòíî¿ ÷è íåäåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ çâ'ÿçêó ç äåðæàâíèìè îðãàíàìè (çàêîíîäàâ÷èìè, âèêîíàâ÷èìè, ñóäîâèìè, ³íôîðìàö³éíèìè òîùî) äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðèéíÿòòÿ àáî â³äõèëåííÿ íèìè äîêóìåíò³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ðåïðåçåíòîâàíèì ³íòåðåñàì.
Ëîá³þâàííÿì çàéìàþòüñÿ ïåðåâàæíî êîëèøí³ é íèí³øí³ ÷èíîâíèêè çàêîíîäàâ÷èõ ³ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â. Öå ïîÿñíþºòüñÿ çì³ñòîì òà îáñÿãîì âèìîã äî ëîá³ñòà. Ïî-ïåðøå, ëîá³ñò ïîâèíåí ìàòè â³äïîâ³äíèé ð³âåíü îñâ³òè, îð³ºíòóâàòèñÿ ó ñïåö³àëüíèõ ïèòàííÿõ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñôåð³ ³íòåðåñ³â çàìîâíèêà, áóòè çäàòíèì çðîáèòè àíàë³òè÷íèé âèñíîâîê, ïîäàòè ïåðåêîíëèâó àðãóìåíòàö³þ, ñêëàñòè ïðîãíîç ùîäî êîíêðåòíî¿ ïðîáëåìè; ïî-äðóãå, ëîá³ñò ïîâèíåí ìàòè äîñòàòí³é äîñâ³ä ïåðåáóâàííÿ ó êîðèäîðàõ âëàäè, ùî ïåðåäáà÷àº âîëîä³ííÿ êîíêðåòíèì ìåõàí³çìîì ïðèéíÿòòÿ ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü; ïî-òðåòº, ëîá³ñò ìóñèòü ìàòè øèðîêå êîëî ä³ëîâèõ çíàéîìñòâ ó ð³çíèõ ñôåðàõ, áóòè êîìóí³êàáåëüíèì.
Â³äîêðåìèìî äåÿê³ ãðóïè çàñîá³â ëîá³çìó.
Ïåðøà ãðóïà ñòîñóºòüñÿ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ:
- çáèðàííÿ, áëîêóâàííÿ àáî ïåðåäàííÿ ³íôîðìàö³¿ çàö³êàâëåíèì îñîáàì;
- åêñïåðòèçà ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ ç êîíêðåòíî¿ çàìîâëåíî¿ ïðîáëåìè;
- ïðîïàãàíäèñòîâ³ êàìïàí³¿ ç ðåêëàìîþ ÷è àíòèðåêëàìîþ ïåâíî¿ àêö³¿;
- ìàñîâ³ êàìïàí³¿ òèñêó ç ì³ñöü.
Äðóãà ãðóïà çàñîá³â ëîá³þâàííÿ ïîâ'ÿçàíà ç ô³íàíñîâèì çàáåçïå÷åííÿì:
- ô³íàíñóâàííÿ âèáîð÷èõ êàìïàí³é;
- íàäàííÿ ïîòð³áíèì îñîáàì ð³çíèõ ïîñëóã, íàïðèêëàä, îðãàí³çàö³ÿ âèñòóï³â ç ïóáë³÷íèìè ëåêö³ÿìè çà ùåäðèé ãîíîðàð;
- âëàøòóâàííÿ äëÿ ÷èíîâíèê³â ð³çíîãî ðîäó ðîçâàã çà ðàõóíîê çàö³êàâëåíèõ ô³ðì;
- îá³öÿííÿ äîïîìîãè òà ¿¿ íàäàííÿ ó ðîçâ'ÿçàíí³ âèðîáíè÷èõ òà îñîáèñòèõ ïðîáëåì.
Ëîá³çì — öå íå ò³ëüêè ï³äêóï, ÿê öå íåð³äêî âèäàºòüñÿ, àëå é ìåòîä ðîçâ'ÿçàííÿ ïåâíèõ ïðîáëåì. Íå âèïàäêîâî â äåìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ â³í çäîáóâ ñòàòóñ îô³ö³éíî¿ ñîö³àëüíî¿ ³íñòèòóö³¿. Òàê, ó ÑØÀ â 1946 ð. ïðèéíÿòî ôåäåðàëüíèé çàêîí ïðî ðåãóëþâàííÿ ëîá³çìó. Çã³äíî ç íèì îñîáè òà îðãàí³çàö³¿, ÿê³ º ëîá³ñòàìè, çîáîâ'ÿçàí³ îô³ö³éíî ðåºñòðóâàòèñÿ é íàäàâàòè â³äîìîñò³ ïðî òå, íà êîãî âîíè ïðàöþþòü, ìåòó ñâî¿õ êë³ºíò³â òîùî.
Â Óêðà¿í³ òàêîãî çàêîíó ùå íåìàº.
Íà îñíîâ³ àíàë³çó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ë³òåðàòóðè òà ïðàêòèêè â Óêðà¿í³ ìîæíà âèä³ëèòè ÷îòèðè îñíîâí³ ãðóïè ëîá³ñò³â: ïîë³òèçîâàí³, ñîö³àëüí³, åêîíîì³÷í³ òà ðåã³îíàëüí³.
²²îë³òèçîâàí³ ëîá³ñòè — öå ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó, ÿê³ äîìàãàþòüñÿ ïîë³òè÷íîãî âïëèâó ÷åðåç ó÷àñòü ó âèáîðàõ ³ ïðÿìî çàëó÷åí³ ó ïîë³òè÷íó áîðîòüáó. Éäåòüñÿ ïåðåäóñ³ì ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ðóõè òà áëîêè.
Ñîö³àëüí³ ëîá³ñòè — öå ïðîôñï³ëêè, äîáðîâ³ëüí³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, àñîö³àö³¿ òîùî.
Åêîíîì³÷í³ ëîá³ñòè — öå ð³çíîãî ðîäó ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ (ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâ³ ãðóïè, êîðïîðàö³¿, ãàëóçåâ³ êîìïëåêñè (â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâèé, àãðàðíèé, àâòîìîá³ëüíèé, áàíê³âñüêèé, âóã³ëüíèé, õ³ì³÷íèé òà ³í.) òîùî).
Ðåã³îíàëüí³ ëîá³ñòè — öå ëîá³ñòè, ÿê³ â³äñòîþþòü ³íòåðåñè ðåã³îí³â òà ì³ñöåâî¿ åë³òè â îðãàíàõ âëàäè.
Â Óêðà¿í³ ñåðåä ðåã³îíàëüíèõ ëîá³ñò³â âèä³ëÿþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè Äîíåöüêà, Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Ëüâîâà, Îäåñè òà Óæãîðîäà. Â ïåðñïåêòèâ³, ÿê ïîêàçóº ñâ³òîâèé äîñâ³ä, ðîëü ïåðåë³÷åíèõ ñóá'ºêò³â ëîá³ñòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñîáëèâî â ïàðò³éíî-ïîë³òè÷í³é ñôåð³, ïîñèëþâàòèìåòüñÿ.
Äåïóòàòè òåæ çàö³êàâëåí³ ó ï³äòðèìö³ âïëèâîâèìè âèáîðöÿìè, îñê³ëüêè öå çá³ëüøóº øàíñè ¿õ ïåðåîáðàííÿ íà íîâèé ñòðîê. Ëîá³ñòè çíàõîäÿòü äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ïåðåäâèáîð÷î¿ êàìïàí³¿.
Ãðóïè ç âçàºìíèìè ³ çíà÷íèìè ³íòåðåñàìè ìîæóòü ñïîâíà êîìïåíñóâàòè ñâî¿ âèòðàòè, ÿêùî çàêîíîïðîåêò, ÿêèé âîíè â³äñòîþþòü, áóäå ïðèéíÿòèé. Ñïðàâà â òîìó, ùî êîðèñòü â³ä ïðèéíÿòòÿ çàêîíó áóäóòü ðåàë³çîâàí³ âñåðåäèí³ ãðóïè, à âèòðàòè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ íà âñå ñóñï³ëüñòâî â ö³ëîìó. Êîíöåíòðîâàíèé ³íòåðåñ íåáàãàòüîõ ïåðåìàãàº ðîçïîðîøåí³ ³íòåðåñè á³ëüøîñò³. Òîìó â³äíîñíèé âïëèâ ãðóï ç îñîáëèâèìè ³íòåðåñàìè íàáàãàòî á³ëüøå ¿õ ÷àñòêè ãîëîñ³â. Âèã³äí³ íèì ð³øåííÿ íå áóëè á ïðèéíÿò³ â óìîâàõ ïðÿìî¿ äåìîêðàò³¿, êîëè êîæåí âèáîðåöü ïðÿìî ³ áåçïîñåðåäíüî âèðàæàº ñâîþ âîëþ.
Âïëèâ êîíöåíòðîâàíèõ ³íòåðåñ³â ïîÿñíþº ìàñó ïàðàäîêñ³â åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè, ÿêà â îñíîâíîìó çàõèùàº ñòàð³, à íå ìîëîä³ ãàëóç³ (ó ÑØÀ, íàïðèêëàä, òàê³, ÿê ñòàëåëèâàðíà ³ àâòîìîá³ëüíà). Äåðæàâà íàáàãàòî ÷àñò³øå ðåãóëþº ðèíêè ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â, í³æ ðèíêè ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà, íàäàº ï³ëüãè ãàëóçÿì, ñêîíöåíòðîâàíèì ó ïåâíîìó ðàéîí³, í³æ ðîçïîðîøåíèì ïî âñ³é êðà¿í³. Êëàñè÷íèé ïðèêëàä - àìåðèêàíñüêèé øòàò Ì³÷èãàí, â ãîëîâíîìó ì³ñò³ ÿêîãî - Äåòðîéò³ - ðîçòàøîâàí³ òðè íàéá³ëüø³ àâòîìîá³ëüí³ êîìïàí³¿ ÑØÀ: «Äæåíåðàë Ìîòîðç», «Êðàéñëåð» òà «Ôîðä».
Ó ùå á³ëüøîþ ì³ðîþ çàö³êàâëåí³ â ëîá³çì³ ïðîôåñ³éí³ ÷èíîâíèêè, â³ä ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ çàëåæèòü íå ò³ëüêè ïðèéíÿòòÿ, àëå é âò³ëåííÿ â æèòòÿ ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü. Òîìó âèáîðí³ îðãàíè òà âèêîíàâ÷à âëàäà ìàþòü ñë³äóâàòè ïåâíèì ïðèíöèïàì, ñôåðà ¿õ ä³ÿëüíîñò³ ïîâèííà áóòè ñòðîãî îáìåæåíà. Íà äóìêó Ô. Õàéºêà, «îáìåæåíà ïîâèííà áóòè ... áóäü-ÿêà âëàäà, àëå îñîáëèâî äåìîêðàòè÷íà. Âñåìîãóòíº äåìîêðàòè÷íèé óðÿä ñàìå âíàñë³äîê íåîáìåæåí³ñòü ñâîº¿ âëàäè ñòàº ³ãðàøêîþ â ðóêàõ îðãàí³çîâàíèõ ³íòåðåñ³â, áî ìàº äîãîäæàòè ¿ì, ùîá çàáåçïå÷èòè ñîá³ á³ëüø³ñòü» (Õàéºê Ô. À. Ñóñï³ëüñòâî â³ëüíèõ. Ëîíäîí. 1990. Ñ.15).
Ó ïîâñÿêäåííîìó çàêîíîäàâ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòè ïðàãíóòü ï³äâèùèòè ñâîþ ïîïóëÿðí³ñòü, àêòèâíî âèêîðèñòîâóþ÷è ñèñòåìó ëîãðîëë³íãà (logrolling - «ïåðåêî÷óâàííÿ êîëîäè») - ïðàêòèêó âçàºìíî¿ ï³äòðèìêè øëÿõîì òîðã³âë³ ãîëîñàìè Êîæåí äåïóòàò âèáèðàº íàéâàæëèâ³ø³ äëÿ éîãî âèáîðö³â ïèòàííÿ ³ ïðàãíå îòðèìàòè íåîáõ³äíó ï³äòðèìêó ç áîêó ³íøèõ äåïóòàò³â. Ï³äòðèìêó çà ñâî¿ìè ïèòàíü äåïóòàò «êóïóº», íàòîì³ñòü â³ääàþ÷è ñâ³é ãîëîñ íà çàõèñò ïðîåêò³â ñâî¿õ êîëåã.
Ïðèõèëüíèêè òåîð³¿ ñóñï³ëüíîãî âèáîðó (íàïðèêëàä, Äæ. Á’þêåíåí ³ Ã. Òàëëîê) íå ââàæàþòü çà âñÿêó «òîðã³âëþ ãîëîñàìè» íåãàòèâíèì ÿâèùåì. ²íîä³ çà äîïîìîãîþ ëîãðîëë³íãó âäàºòüñÿ äîìîãòèñÿ á³ëüø åôåêòèâíîãî ðîçïîä³ëó ðåñóðñ³â, òîáòî ðîçïîä³ëó ï³äâèùóº çàãàëüíå ñï³ââ³äíîøåííÿ âèãîä òà âèòðàò ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïðèíöèïîì Ïàðåòî-îïòèìàëüíîñò³. Ïðîòå íå âèêëþ÷åíèé ³ ïðÿìî ïðîòèëåæíèé åôåêò. Éäó÷è íàçóñòð³÷ ì³ñöåâèì ³íòåðåñàì, çà äîïîìîãîþ ëîãðîëë³íãó óðÿä äîìàãàºòüñÿ ñõâàëåííÿ âåëèêîãî äåô³öèòó äåðæáþäæåòó, çðîñòàííÿ àñèãíóâàíü íà îáîðîíó ³ ò.ä. Òèì ñàìèì çàãàëüíîíàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè íåð³äêî ïðèíîñÿòüñÿ â æåðòâó ðåã³îíàëüíèì âèãîäàì.
Êëàñè÷íîþ ôîðìîþ ëîãðîëë³íãà º «áî÷êà ç ñàëîì» - çàêîí, ùî âêëþ÷àº íàá³ð íåâåëèêèõ ëîêàëüíèõ ïðîåêò³â. Ùîá îòðèìàòè ñõâàëåííÿ, äî çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî çàêîíó äîäàºòüñÿ ö³ëèé ïàêåò ð³çíîìàí³òíèõ, íåð³äêî ñëàáî ïîâ'ÿçàíèõ ç îñíîâíèì çàêîíîì ïðîïîçèö³é, ó ïðèéíÿòò³ ÿêèõ çàö³êàâëåí³ ð³çí³ ãðóïè äåïóòàò³â. Ùîá çàáåçïå÷èòè éîãî ïðîõîäæåííÿ, äî íüîãî äîäàþòü âñå íîâ³ é íîâ³ ïðîïîçèö³¿ («ñàëî»), ïîêè íå áóäå äîñÿãíóòà âïåâíåí³ñòü â òîìó, ùî çàêîí îòðèìàº ñõâàëåííÿ á³ëüøîñò³ äåïóòàò³â. Ïîä³áíà ïðàêòèêà òà¿òü ó ñîá³ íåáåçïåêó äëÿ äåìîêðàò³¿, îñê³ëüêè ïðèíöèïîâî âàæëèâ³ ð³øåííÿ (îáìåæåííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ, ñâîáîäè, ñîâ³ñò³, äðóêó, çáîð³â ³ ò.ä.) ìîæóòü áóòè «êóïëåí³» íàäàííÿì ïðèâàòíèõ ïîäàòêîâèõ ï³ëüã ³ çàäîâîëåííÿì îáìåæåíèõ ì³ñöåâèõ ³íòåðåñ³â.

Òåìà 4. Òåîð³ÿ äåðæàâíèõ âèòðàò
1. Ôîðìè ñóñï³ëüíèõ âèòðàò.
2. Íàñë³äêè ä³¿ ïðîãðàì ñóñï³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ.
3. Ïðîãðàìè ô³íàíñóâàííÿ çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè, îáîðîíè, ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ.

1. Ôîðìè ñóñï³ëüíèõ âèòðàò.
Ðåñóðñíèé ïîòåíö³àë ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðà, ñôîðìîâàíèé íà áàç³ äåðæàâíèõ äîõîä³â, ðåàë³çóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ äåðæàâíèõ (ñóñï³ëüíèõ) âèòðàò, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ ÿê ó ãðîøîâèõ, òàê ³ â íàòóðàëüíèõ ôîðìàõ.
Äåðæàâí³ âèòðàòè º âèòðàòàìè, ïîâ'ÿçàíèìè ç³ çä³éñíåííÿì äåðæàâîþ ñâî¿õ ôóíêö³é. Âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç çàêóï³âåëü òîâàð³â ³ ïîñëóã, îïëàòè ïðàö³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ñîö³àëüíèõ âèïëàò òà îáñëóãîâóâàííÿ äåðæàâíîãî áîðãó. Âèòðàòè - öå ïëàòåæ³, ÿê³ íå ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ, íå ñòâîðþþòü ³ íå ïîãàøàþòü ô³íàíñîâèõ âèìîã.
Äåðæàâí³ âèòðàòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì ìîæóòü áóòè îá'ºäíàí³ â ÷îòèðè ãðóïè:
1. Äåðæàâí³ ïîñëóãè çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ (âèòðàòè íà çàêîíîäàâ÷³ òà âèêîíàâ÷³ îðãàíè âëàäè, çîâí³øíþ ïîë³òèêó òà îáîðîíó).
2. Ñóñï³ëüí³ òà ñîö³àëüí³ ïîñëóãè (âèòðàòè íà îñâ³òó, îõîðîíó çäîðîâ'ÿ, ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, êóëüòóðó).
3. Äåðæàâí³ ïîñëóãè, ïîâ'ÿçàí³ ç åêîíîì³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ (âèòðàòè íà ñòâîðåííÿ óìîâ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, ö³ëüîâ³ ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó, ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü).
4. ²íø³ ôóíêö³¿ (âèïëàòè ïðîöåíò³â ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç îáñëóãîâóâàííÿ äåðæàâíîãî áîðãó, òðàíñôåðòè çàãàëüíîãî õàðàêòåðó).
Â³äïîâ³äíî äî åêîíîì³÷íî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèä³ëÿþòüñÿ:
- ïîòî÷í³ âèòðàòè (âèòðàòè íà âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âíåñêè äî ôîíä³â ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, âèïëàòè â³äñîòê³â, ñóáñèä³¿);
- êàï³òàëüí³ âèòðàòè (ïðèäáàííÿ îñíîâíîãî êàï³òàëó, ïðèäáàííÿ çåìë³, ïðèäáàííÿ òîâàð³â äëÿ ñòâîðåííÿ çàïàñ³â, íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â òà êàï³òàëüí³ òðàíñôåðòè).
Âèäàòêè - îäíà ç âèçíà÷àëüíèõ ñòîð³í ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Âîíè º áåçïåðåðâíèì âèêîðèñòàííÿì äåðæàâîþ â îñîá³ óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â êîøò³â áþäæåòó òà ïîçàáþäæåòíèõ ôîíä³â òà âëàñíèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é íà ïîòðåáè, ùî âèçíà÷åí³ â àêòàõ ïðî áþäæåò. Ðîçì³ð âèäàòê³â âèçíà÷àºòüñÿ äåðæàâíèìè çàâäàííÿìè, ÿê³ çàêð³ïëþþòü ïðîãíîçè ³ ö³ëüîâ³ ïðîãðàìè. Âèðîáíè÷³ ï³äïðèºìñòâà â ñèñòåì³ ãîñïîäàðñòâà ïîêðèâàþòü ñâî¿ ïîòðåáè çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â àáî çàëó÷åíèõ ó êðåäèòíî-ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ êðåäèòíèõ ðåñóðñ³â. Òàê³ âèäàòêè º çà ñâîºþ ô³íàíñîâîþ ïðèðîäîþ äåöåíòðàë³çîâàíèìè. Ó ñâîþ ÷åðãó âèäàòêè áþäæåòíèõ îðãàí³çàö³é º öåíòðàë³çîâàíèìè âèäàòêàìè, îñê³ëüêè çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â â³äïîâ³äíîãî áþäæåòó (äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâîãî). Âîäíî÷àñ áþäæåòí³ óñòàíîâè, ùî ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â öåíòðàë³çîâàíîãî ôîíäó, ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè äîõîäè â³ä âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó çâ'ÿçêó ç öèì ³ñíóº äâà ðåæèìè áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ:
1) êîøòîðèñíî-áþäæåòíèé ðåæèì;
2) ðåæèì ô³íàíñóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ìàþòü ñâî¿ äîõîäè, à áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ îäåðæóþòü ÿê ô³íàíñîâó äîïîìîãó.
Âèäàòêè áþäæåòó - äå ïðÿì³ ö³ëüîâ³ âèòðàòè äåðæàâè, ùî çàáåçïå÷óþòü ¿¿ áåçïåðåá³éíå ôóíêö³îíóâàííÿ ³ â³äîáðàæàþòü åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç ðîçïîä³ëîì ³ ïåðåðîçïîä³ëîì ÷àñòèíè íàö³îíàëüíîãî äîõîäó, ÿêà êîíöåíòðóºòüñÿ ó áþäæåò³.
Ó Áþäæåòíîìó êîäåêñ³ êîíêðåòèçîâàíî ïîíÿòòÿ âèäàòê³â áþäæåòó, ùî âèçíà÷àþòüñÿ ÿê êîøòè, ñïðÿìîâàí³ íà çä³éñíåííÿ ïðîãðàì òà çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ â³äïîâ³äíèì áþäæåòîì, çà âèíÿòêîì êîøò³â íà ïîãàøåííÿ îñíîâíî¿ ñóìè áîðãó òà ïîâåðíåííÿ íàäì³ðó ñïëà÷åíèõ äî áþäæåòó ñóì. Âèòðàòè áþäæåòó - öå âèäàòêè áþäæåòó òà êîøòè íà ïîãàøåííÿ îñíîâíî¿ ñóìè áîðãó. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ïîíÿòòÿ âèäàòê³â äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â çíà÷íî øèðøå, í³æ ïðîöåñ âêëþ÷åííÿ äî â³äïîâ³äíèõ áþäæåò³â âèäàòê³â íà óòðèìàííÿ êîíêðåòíèõ ãàëóçåé òà óñòàíîâ ³ â³äïóñê ¿ì êîøò³â - áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ. ßê ââàæàþòü íàóêîâö³, Äî ³íñòèòóòó âèäàòê³â äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ñë³ä â³äíåñòè ö³ëüîâå, äîö³ëüíå é åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ (êàñîâ³ ³ ôàêòè÷í³ âèäàòêè) êîøò³â ðîçïîðÿäíèêàìè áþäæåòíèõ êîøò³â.
Äåðæàâà, âèä³ëÿþ÷è áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ, çàâæäè âèçíà÷àº:
1) ïð³îðèòåòè âèòðàò;
2) çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ;
3) ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ êîøò³â;
4) íîðìè âèòðàò.
Íåçàëåæíî â³ä äæåðåë ïîêðèòòÿ âèäàòê³â ô³íàíñóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ òàêèõ ïðèíöèï³â:
- ïëàíîâ³ñòü;
- áåçîïëàòí³ñòü ³ áåçïîâîðîòí³ñòü;
- ö³ëüîâå ñïðÿìóâàííÿ êîøò³â;
- åôåêòèâí³ñòü ¿õ âèêîðèñòàííÿ;
- ô³íàíñóâàííÿ â ì³ðó âèêîíàííÿ ïëàíó;
- îïòèìàëüíå ïîºäíàííÿ âëàñíèõ, áþäæåòíèõ òà êðåäèòíèõ äæåðåë;
- çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì êîøò³â.
Äîäàòêîâèìè ïðèíöèïàìè êîøòîðèñíî-áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ º:
- îäåðæàííÿ ìàêñèìóìó åôåêòèâíîñò³ ïðè ì³í³ìóì³ âèòðàò;
- óðàõóâàííÿ ðàí³øå âèêîðèñòàíèõ êîøò³â.
Âèòðà÷àííþ áþäæåòíèõ ðåñóðñ³â êîíêðåòíèìè ðîçïîðÿäíèêàìè ïåðåäóº åòàï âèä³ëåííÿ â³äïîâ³äíèõ êîøò³â, àáî ³íàêøå — áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ, òîáòî íàäàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â þðèäè÷íèì ³ ô³çè÷íèì îñîáàì íà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ áþäæåòîì. Áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ áàçóºòüñÿ íà â³äïîâ³äíèõ ïðèíöèïàõ ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñïåöèô³÷íèìè ôîðìàìè íàäàííÿ áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü.
Íàäàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â çä³éñíþºòüñÿ ó òàêèõ ôîðìàõ (ðèñ. 9.10):
- êîøòîðèñíå ô³íàíñóâàííÿ îêðåìèõ áþäæåòíèõ ïðîãðàì — çàêëàä³â, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é áþäæåòíî¿ ñôåðè;
- òðàíñôåðòè íàñåëåííþ;
- áþäæåòí³ êðåäèòè þðèäè÷íèì îñîáàì (ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòêîâ³ êðåäèòè íà ñïëàòó ïîäàòê³â);
- ñóáâåíö³¿ ³ ñóáñèä³¿ ô³çè÷íèì ³ þðèäè÷íèì îñîáàì;
- áþäæåòí³ ³íâåñòèö³¿ ó ñòàòóòí³ êàï³òàëè ä³þ÷èõ àáî íîâîñòâîðþâàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á;
- áþäæåòí³ ïîçèêè äåðæàâíèì ïîçàáþäæåòíèì ôîíäàì;
- ì³æáþäæåòí³ òðàíñôåðòè (äîòàö³¿ âèð³âíþâàííÿ, ñóáâåíö³¿, ³íø³ äîòàö³¿);
- êðåäèòè ³íîçåìíèì äåðæàâàì.
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2. Íàñë³äêè ä³¿ ïðîãðàì ñóñï³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ.
Ñóñï³ëüí³ âèòðàòè ìîæíà ïðåäñòàâèòè â ÿêîñò³ íåãàòèâíèõ ïîäàòê³â. Ïîä³áíî äî òîãî, ÿê åêîíîì³÷íà ñôåðà ä³¿ ïîäàòêó íå çá³ãàºòüñÿ ç êîëîì éîãî áåçïîñåðåäí³õ ïëàòíèê³â, ïðîãðàìà ñóñï³ëüíèõ âèòðàò íåð³äêî ïðèíîñèòü âèãîäè íå îäíèì ò³ëüêè ñâî¿ì áåçïîñåðåäí³ì ðåöèï³ºíòàì. Ðåöèï³ºíòè - öå ò³, õòî áåçîïëàòíî àáî íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ îäåðæóº áóäü-ÿê³ áëàãà àáî ãðîøîâ³ êîøòè çà ðàõóíîê ñóñï³ëüíîãî ñåêòîðó. Êîëî îñ³á, íà ÿêèõ ïîøèðþþòüñÿ âèãîäè, îáóìîâëåí³ äàíîþ ïðîãðàìîþ, ïîçíà÷àþòü òåðì³íîì ñôåðà ä³¿ ïðîãðàìè ñóñï³ëüíèõ âèòðàò.
Ïðîöåñè ïåðåì³ùåííÿ âèãîä ñóñï³ëüíèõ âèòðàò ïîâ'ÿçàí³ ç ¿õ âèêðèâëþþ÷îþ ä³ºþ. Âèêðèâëþþ÷à ä³ÿ ïðîãðàì ñóñï³ëüíèõ âèòðàò îáóìîâëåíà âèíèêàþ÷èìè åôåêòàìè çàì³ùåííÿ.
Ë³ì³òîâàí³ ïðîãðàìè (ñïîæèâàííÿ îêðåìîãî òîâàðó àáî ïîñëóãè ñóáñèäóºòüñÿ ëèøå â îáìåæåíèõ ìåæàõ) íàòóðàëüíî¿ äîïîìîãè ïîðîäæóþòü ìåíø³ ÷èñò³ âòðàòè, í³æ íåë³ì³òîâàí³, îñê³ëüêè äëÿ ÷àñòèíè ðåöèï³ºíò³â íå âèíèêàº åôåêòó çàì³ùåííÿ. Îäíàê ë³ì³òîâàí³ ïðîãðàìè ïðèïóñêàþòü ëàìàí³ áþäæåòí³ îáìåæåííÿ, ç ÿêèìè â ñâîþ ÷åðãó ìîæóòü áóòè ïîâ'ÿçàí³ ³ñòîòí³ âèêðèâëåííÿ.
Ðåöèï³ºíò çàâæäè â³ääàº ïåðåâàãó äîïîìîãè, ùî íàäàºòüñÿ â ãðîøîâ³é ôîðì³, òàê ÿê ó ôîðì³ íàòóðàëüíèõ âèäà÷ ðåöèï³ºíòó â ÿê³éñü ì³ð³ «íàâ'ÿçóþòüñÿ» âïîäîáàííÿ òèõ, õòî ðîçðîáèâ ³ çàòâåðäèâ ïðîãðàìó.
Âçàºìîçàëåæí³ñòü ïåðåâàã ïîëÿãàº â òîìó, ùî ð³âåíü êîðèñíîñò³, ùî äîñÿãàºòüñÿ ³íäèâ³äîì, çàëåæèòü íå ò³ëüêè â³ä íàáîðó ìàòåð³àëüíèõ áëàã ³ ïîñëóã, ùî ñïîæèâàþòüñÿ íèì îñîáèñòî, àëå òàêîæ â³ä õàðàêòåðó ñïîæèâàííÿ ³íøèõ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà. Çá³ëüøåííÿ ñïîæèâàííÿ òîâàðó ÷è ïîñëóãè ³íäèâ³äîì À ìîæå äîñòàâèòè ïîçèòèâíó êîðèñí³ñòü ³íäèâ³äó Â ³ îäíî÷àñíî íåãàòèâíó - ³íäèâ³äó Ñ, à äëÿ ³íäèâ³äà D áóòè áàéäóæîþ.

3. Ïðîãðàìè ô³íàíñóâàííÿ çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè, îáîðîíè, ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ.
Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðîçâèòêó íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè çíà÷åííÿ äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â, ïîðÿä ³ç áþäæåòîì, çíà÷íî çðîñòàº. ¯õ ³ñíóâàííÿ º íåîáõ³äíèì ³ äîö³ëüíèì, öå ïîâ'ÿçàíî ³ç íàñòóïíèì:
1) ó îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³ óïðàâë³ííÿ, ùî ôîðìóþòü ö³ëüîâ³ ôîíäè, ç'ÿâëÿþòüñÿ äîäàòêîâ³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ñâî¿õ ïîòðåá ïîíàä áþäæåòí³ êîøòè;
2) ³ñíóâàííÿ îäíîãî öåíòðàë³çîâàíîãî ôîíäó ãðîøîâèõ ðåñóðñ³â íåäîñòàòíº äëÿ çàäîâîëåííÿ âñ³õ äåðæàâíèõ ïîòðåá;
3) ïðè íàÿâíîñò³ ïåðåâèùåííÿ äîõîä³â íàä âèäàòêàìè ö³ëüîâèõ ôîíä³â êîøòè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ ïîêðèòòÿ áþäæåòíîãî äåô³öèòó;
4) ç'ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ç á³ëüøîþ åôåêòèâí³ñòþ ïðîâîäèòè êîíòðîëüíó ðîáîòó çà ö³ëüîâèì âèêîðèñòàííÿì äåðæàâíèõ êîøò³â.
Äåðæàâí³ ö³ëüîâ³ ôîíäè ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ:
- øëÿõîì â³äîêðåìëåííÿ ³ç äåðæàâíîãî áþäæåòó îêðåìèõ âèäàòê³â, ùî ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ,
- àáî ôîðìóâàííÿì ñïåö³àëüíèõ ôîíä³â ³ç ñàìîñò³éíèìè äæåðåëàìè äîõîä³â.
Äæåðåëîì äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â çàâæäè º íàö³îíàëüíèé äîõ³ä êðà¿íè. À ìîá³ë³çàö³ÿ êîøò³â çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç:
- ñïåö³àëüí³ çáîðè (äóæå ÷àñòî îáîâ'ÿçêîâ³);
- äîáðîâ³ëüí³ âíåñêè ³ ïîæåðòâóâàííÿ;
- ïîçèêè;
- êðåäèòè;
- íàïðàâëåííÿ êîøò³â ³ç áþäæåòó.
Â çàëåæíîñò³ â³ä ð³âíÿ, íà ÿêîìó óòâîðþþòüñÿ ñïåö³àëüí³ ôîíäè, âîíè ìîæóòü áóòè:
- äåðæàâíèìè;
- ì³ñöåâèìè.
Â çàëåæíîñò³ â³ä íàïðÿìê³â âèêîðèñòàííÿ ³ñíóþòü ôîíäè:
- åêîíîì³÷í³;
- ñîö³àëüí³;
- íàóêîâî-äîñë³äí³;
- ñòðàõîâ³;
- ì³æäåðæàâí³ òà ³íø³.
Â Óêðà¿í³ äî åêîíîì³÷íèõ, äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â ìîæíà â³äíåñòè: Ôîíä äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, Ôîíä ñïðèÿííÿ ì³ñöåâîìó ñàìîâðÿäóâàííþ Óêðà¿íè, Ôîíä îõîðîíè ïðàö³, Ôîíä ðîçâèòêó òà çàõèñòó êîíêóðåíö³¿, Ôîíä ï³äòðèìêè ñåëÿíñüêèõ (ôåðìåðñüêèõ) ãîñïîäàðñòâ.
Ñîö³àëüí³ ôîíäè: Ïåíñ³éíèé ôîíä, Ôîíä ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, Äåðæàâíèé ôîíä ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, Ôîíä ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â.
Äåðæàâíèé ³ííîâàö³éíèé ôîíä º íàóêîâî-äîñë³äíèì.
Ïåíñ³éíèé ôîíä Óêðà¿íè áóâ ñòâîðåíèé â 1991 ðîö³. Çàâäàííÿ, ÿê³ ïîñòàâëåí³ ïåðåä ôîíäîì:
- ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ;
- ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàì ïî ï³äòðèìö³ ïåíñ³îíåð³â òà ³íâàë³ä³â;
- ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî ç ïðîáëåì ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òîùî.
Äæåðåëàìè óòâîðåííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè º:
- îáîâ'ÿçêîâ³ âíåñêè ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ³ ãðîìàäÿí;
- êîøòè ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ïðèçíà÷åí³ äëÿ âèïëàòè ïåíñ³é â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì;
- äîáðîâ³ëüí³ âíåñêè ³ ïîæåðòâóâàííÿ;
- ³íø³ íàäõîäæåííÿ.
Ñóá'ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, ¿õ îá'ºäíàííÿ, ô³ë³¿, â³ää³ëåííÿ, áþäæåòí³, ãðîìàäñüê³ òà ³íø³ óñòàíîâè ³ îðãàí³çàö³¿, ô³çè÷í³ îñîáè - ñóá'ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåðàõîâóþòü â Ïåíñ³éíèé ôîíä çáîðè íà îáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ â ðîçì³ð³ 32% â³äñîòêè â³ä ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³.
Ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïðàöþþòü íà óìîâàõ òðóäîâîãî äîãîâîðó, à òàêîæ ÿê³ âèêîíóþòü ðîáîòè çã³äíî ç ö³ â³ëüíî-ïðàâîâèìè äîãîâîðàìè, â òîìó ÷èñë³ ÷ëåíè òâîð÷èõ ñï³ëîê ñïëà÷óþòü çá³ð íà îáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ â ðîçì³ð³ 12% ñóêóïíîãî îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó, îá÷èñëåíîãî çã³äíî çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè. Äëÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, äå ïðàöþþòü ³íâàë³äè, çá³ð â Ïåíñ³éíèé ôîíä âèçíà÷àºòüñÿ îêðåìî çà ñòàâêîþ 4% â³ä ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³ äëÿ ïðàöþþ÷èõ ³íâàë³ä³â òà çà ñòàâêîþ 32% äëÿ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà.
Êîøòè, àêóìóëüîâàí³ ó Ïåíñ³éíîìó ôîíä³ Óêðà¿íè, ñïðÿìîâóþòüñÿ íà âèïëàòó:
- ïåíñ³é (òðóäîâèõ ³ ñîö³àëüíèõ);
- ïåíñ³é â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì;
- äîïîìîã íåïðàöþþ÷èì ìàòåðÿì ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ 3ð³÷íîãî â³êó;
- äîïîìîã íà ïîõîâàííÿ íåïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â òà ³í. Äåðæàâí³ ïåíñ³¿ ìîæóòü áóòè íàñòóïíèõ âèä³â:
1) òðóäîâ³, ò.á. çàðîáëåí³ ñóñï³ëüíî-êîðèñíîþ ïðàöåþ:
- çà â³êîì;
- ïî ³íâàë³äíîñò³;
- â ðàç³ âòðàòè ãîäóâàëüíèêà;
- çà âèñëóãó ðîê³â.
2) ñîö³àëüí³, ÿê³ íàäàþòüñÿ íåïðàöåçäàòíèì ïðè â³äñóòíîñò³ ó íèõ ïðàâà íà òðóäîâó ïåíñ³þ.
3 1.01.2001 ð. çàïðîâàäæóþòüñÿ ïåíñ³¿ çà îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íîþ, ïðàâî íà ÿê³ áóäóòü ìàòè ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïðîÿâèëè ñåáå ó ñôåð³ äåðæàâíî¿, ãðîìàäñüêî¿ àáî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìàþòü äîñÿãíåííÿ ó ãàëóç³ íàóêè, êóëüòóðè, îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.
Ôîíä ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè áóâ ñòâîðåíèé â 1991 ðîö³, º ñàìîñò³éíîþ ô³íàíñîâîþ ñèñòåìîþ. Êîøòè ôîíäó, çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, íå ïîâèíí³ âõîäèòè äî ñêëàäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. Ïëàòåæ³, âñòàíîâëåí³ äî Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè íàëåæàòü äî çàãàëüíîäåðæàâíèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â. Òàðèôè îáîâ'ÿçêîâèõ âíåñê³â íà äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè.
Ôóíêö³îíóâàííÿ ôîíäó ïîâ'ÿçàíå ç íåîáõ³äí³ñòþ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ïðàöþþ÷èõ ãðîìàäÿí ó âèïàäêàõ òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³, à òàêîæ âèòðàò, çóìîâëåíèõ íàðîäæåííÿì òà ïîõîâàííÿì.
Äî Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè íàäõîäÿòü îáîâ'ÿçêîâ³ âíåñêè â³ä ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ¿õ ô³ë³é, â³ää³ëåíü, à òàêîæ â³ä ô³çè÷íèõ îñ³á-ñóá'ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü íàéìàíó ïðàöþ.
Çá³ð íà îáîâ'ÿçêîâå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ âñòàíîâëåíî â ðîçì³ð³ 4,0% â³ä ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³. Äëÿ ï³äïðèºìñòâ âñåóêðà¿íñüêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â, äå ê³ëüê³ñòü ³íâàë³ä³â íå ìåíøå çà 50% â³ä çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàöþþ÷èõ, çá³ð âèçíà÷àºòüñÿ çà ñòàâêîþ 1% ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³ âñ³õ ïðàö³âíèê³â öèõ ï³äïðèºìñòâ.
Êîøòè Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè ñïðÿìîâóþòüñÿ íà âèïëàòó:
- äîïîìîã ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³ (âêëþ÷àþ÷è äîãëÿä çà õâîðîþ äèòèíîþ);
- äîïîìîã ïî âàã³òíîñò³ òà ïîëîãàõ;
- äîïîìîã ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè òà äîãëÿäó çà íåþ;
- äîïîìîã íà ïîõîâàííÿ (êð³ì ïîõîâàííÿ ïåíñ³îíåð³â, áåçðîá³òíèõ òà îñ³á, ÿê³ ïîìåðëè â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³);
- çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâ÷èõ çàõîä³â.
Äîïîìîãà ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³ íàäàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ëèñòêà íåïðàöåçäàòíîñò³, ç âðàõóâàííÿì çàãàëüíîãî òðóäîâîãî ñòàæó ïðàö³âíèêà â íàñòóïíèõ ðîçì³ðàõ:
1) 100% ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (äîõîäó) ïðàö³âíèêàì, ÿê³ ìàþòü çàãàëüíèé òðóäîâèé ñòàæ 8 ³ á³ëüøå ðîê³â; ïðàö³âíèêàì, ó ÿêèõ òèì÷àñîâà íåïðàöåçäàòí³ñòü íàñòàëà âíàñë³äîê òðóäîâîãî êàë³öòâà àáî ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ; ïðàö³âíèêàì, ÿê³ ìàþòü íà óòðèìàíí³ òðüîõ ³ á³ëüøå ä³òåé äî 16 ðîê³â; âåòåðàíàì â³éíè; ïðàö³âíèêàì, â³äíåñåíèì äî 14 êàòåãîð³¿ îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè òà äåÿêèì ³íøèì êàòåãîð³ÿì ïðàö³âíèê³â.2) 80 â³äñîòê³â ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (äîõîäó) ïðàö³âíèêàì, ÿê³ ìàþòü çàãàëüíèé òðóäîâèé ñòàæ â³ä 5 äî 8 ðîê³â.
3) 60% ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (äîõîäó) ïðàö³âíèêàì, ÿê³ ìàþòü çàãàëüíèé òðóäîâèé ñòàæ äî 5 ðîê³â.
Äåðæàâíèé ôîíä ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ óòâîðåíèé ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ». Ãîëîâíå çàâäàííÿ ôîíäó íàäàííÿ ï³äòðèìêè îñîáàì, ÿê³ âòðàòèëè ðîáîòó, äîïîìîãà ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³, ïåðåêâàë³ô³êàö³¿.
Îñíîâíå äæåðåëî êîøò³â ôîíäó öå çáîðè íà îáîâ'ÿçêîâå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ. Ïëàòíèêàìè çáîðó º ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, ¿õ ô³ë³¿, â³ää³ëåííÿ, à òàêîæ ô³çè÷í³ îñîáè-ñóá'ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ïðàöþ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü çà òðóäîâèì àáî öèâ³ëüíî-ïðàâîâèì äîãîâîðîì, àäâîêàòè, ïðèâàòí³ íîòàð³óñè, ÷ëåíè òâîð÷èõ ñï³ëîê.
Ñòàâêè çáîðó:
- äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ¿õ ô³ë³é, â³ää³ëåíü — 1,5% ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³;
- äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á-ñóá'ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòü ïðàöþ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, àäâîêàò³â, ïðèâàòíèõ íîòàð³óñ³â — 0,5% ñóìè îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó (ïðèáóòêó);
- äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ïðàöþþòü íà óìîâàõ êîíòðàêòó àáî çã³äíî ç öèâ³ëüíî-ïðàâîâèìè äîãîâîðàìè — 0,5 % â³ä ñóêóïíîãî îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó.
Çà ðàõóíîê êîøò³â Äåðæàâíîãî ôîíäó ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ çä³éñíþºòüñÿ âèïëàòà:
- äîïîìîã ïî áåçðîá³òòþ;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ïðîôåñ³éíîþ ï³äãîòîâêîþ àáî ïåðåï³äãîòîâêîþ òà ïðîôîð³ºíòàö³ºþ;
- ìàòåð³àëüíèõ äîïîìîã áåçðîá³òíèì òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé;
- äîòàö³é ðîáîòîäàâöÿì äëÿ ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü; äîïîìîã íà ïîõîâàííÿ áåçðîá³òíèõ.
Ôîíä äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ áóâ óòâîðåíèé â çâ'ÿçêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ ô³íàíñóâàííÿ ïîòðåá, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïîäîëàííÿì íàñë³äê³â êàòàñòðîôè íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ. Äî 1999 ð. ôîíä ôîðìóâàâñÿ çà ðàõóíîê:
- îáîâ'ÿçêîâèõ âíåñê³â ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ;
- äîáðîâ³ëüíèõ âíåñê³â ³ ïîæåðòâóâàíü.
Ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ (êð³ì áþäæåòíèõ óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é), ÿê³ âåäóòü ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó òà çä³éñíþþòü îïëàòó ïðàö³, ñïëà÷óâàëè âíåñêè äî Ôîíäó ×îðíîáèëÿ â ðîçì³ð³ ñïî÷àòêó 12, ï³çí³øå 10, ³ â îñòàíí³é ïåð³îä ³ñíóâàííÿ òàêèõ ïëàòåæ³â 6 â³äñîòê³â â³ä ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³. Ïî÷èíàþ÷è ç 1999 ð. ñêàñîâàí³ îáîâ'ÿçêîâ³ âíåñêè ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ äî ôîíäó ×îðíîáèëÿ, ÿêèé â äàíèé ÷àñ óòâîðþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè òà âêëþ÷àºòüñÿ äî éîãî ñêëàäó.
Êîøòè ôîíäó ×îðíîáèëÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî íà ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ùîäî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, à ñàìå íà:
- âèòðàòè íà ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè;
- äåðæàâí³ êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ; ô³íàíñóâàííÿ ñàìîñò³éíîãî ïåðåñåëåííÿ ãðîìàäÿí ç ðàä³îàêòèâíî çàáðóäíåíèõ òåðèòîð³é ³ áóä³âíèöòâî æèòëà äëÿ ãðîìàäÿí, â³äíåñåíèõ äî êàòåãîð³¿ 1;
- âèòðàòè íà çàáåçïå÷åííÿ ðîá³ò ó çîí³ â³ä÷óæåííÿ;
- ³íø³ ö³ëüîâ³ ïðîãðàìè.
Ïåðåë³ê âèäàòê³â íà çä³éñíåííÿ âèùåâêàçàíèõ çàõîä³â ùîð³÷íî çàòâåðäæóºòüñÿ çàêîíîì Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè. Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì êîøò³â ôîíäó ×îðíîáèëÿ º Ì³í³ñòåðñòâî ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Ôîíä Óêðà¿íè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â. Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ ³íâàë³ä³â â Óêðà¿í³» ïåðåäáà÷åíî âñòàíîâëåííÿ äëÿ âñ³õ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é (íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³) íîðìàòèâ³â ðîáî÷èõ ì³ñöü, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â â ðîçì³ð³ íå ìåíøå 4% çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàöþþ÷èõ ñòàíîì íà ïî÷àòîê ðîêó.
Â ðàç³ íåäîòðèìàííÿ ö³º¿ âèìîãè, ï³äïðèºìñòâî çîáîâ'ÿçàíå ùîð³÷íî â³äðàõîâóâàòè äî íàçâàíîãî Ôîíäó ö³ëüîâ³ êîøòè íà ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ³ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ¿õ ñîö³àëüíî-òðóäîâî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ó ñóì³ ñåðåäíüîð³÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà êîæíå íåçàéíÿòå ³íâàë³äîì ì³ñöå.
Äåðæàâíèé ³ííîâàö³éíèé ôîíä áóâ óòâîðåíèé ç ìåòîþ ô³íàíñóâàííÿ ³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè çàõîä³â ³ çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó òà âèêîðèñòàííÿ äîñÿãíåíü íàóêè ³ òåõí³êè.
Îñíîâí³ çàâäàííÿ ôîíäó:
- äåðæàâíà ô³íàíñîâà, ³íâåñòèö³éíà òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà ï³äòðèìêà âïðîâàäæåíü íîâèõ òåõíîëîã³é ó âèðîáíèöòâî;
- òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ï³äïðèºìñòâ;
- ñïðèÿííÿ âèïóñêó ïðîäóêö³¿, çäàòíî¿ çàì³íèòè ³ìïîðòí³ òîâàðè;
â³äá³ð ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â. Â îñòàíí³ ðîêè êîøòè Äåðæàâíîãî ³ííîâàö³éíîãî ôîíäó âêëþ÷àþòüñÿ äî ñêëàäó äîõîä³â ³ âèäàòê³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè áåç çì³íè ¿õ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Ñóá'ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ ñïëà÷óþòü äî Äåðæàâíîãî ³ííîâàö³éíîãî ôîíäó çá³ð â ðîçì³ð³ 1 â³äñîòêà â³ä îáñÿãó ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã) àáî âàëîâîãî äîõîäó ó òîðãîâåëüí³é, ïîñåðåäíèöüê³é, ïîñòà÷àëüíèöüêî-çáóòîâ³é, áàíê³âñüê³é òà ñòðàõîâ³é ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³, çìåíøåíîãî íà ñóìó ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà àêöèçíîãî çáîðó.
Ôîíä ñïðèÿííÿ ì³ñöåâîìó ñàìîâðÿäóâàííþ Óêðà¿íè º öåíòðàëüíîþ, íàóêîâî-ìåòîäè÷íîþ, êîíñóëüòàòèâíîþ òà êîîðäèíóþ÷îþ óñòàíîâîþ, óòâîðåíîþ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè äëÿ ï³äòðèìêè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ôîíäó º:
- íàäàííÿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ òà êîíñóëüòàòèâíî¿ äîïîìîãè ó ñòàíîâëåíí³ òà ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
- êîîðäèíàö³ÿ çóñèëü â³ò÷èçíÿíèõ àñîö³àö³é òà ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ç âêàçàíèõ ïðîáëåì;
- ñïðèÿííÿ îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ðîçâèòêó äåìîêðàòè÷íèõ ôîðì ³ ìåòîä³â ¿õíüî¿ ðîáîòè;
- ñïðèÿííÿ óòâåðäæåííþ ïðàâîâèõ çàñàä ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
- âèðîáëåííÿ íà îñíîâ³ â³ò÷èçíÿíîãî ³ ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó ïðîïîçèö³é ³ ðåêîìåíäàö³é.
Ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðèìàííÿ ôîíäó çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. ²íøèìè äæåðåëàìè íàäõîäæåíü ôîíäó º:
- êîøòè, ÿê³ îá'ºäíóþòüñÿ ôîíäîì íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ àñîö³àö³ÿìè, à òàêîæ öåíòðàëüíèìè ³ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ³íøèìè óñòàíîâàìè äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â òà ïðîãðàì ðîçâèòêó ³ ï³äòðèìêè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
- áàíê³âñüê³ êðåäèòè;
- äîáðîâ³ëüí³ âíåñêè ³ ïîæåðòâóâàííÿ;
- çàðóá³æíà òà ì³æíàðîäíà ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà;
- íàäõîäæåííÿ â³ä âèêîíàííÿ ãîñïðîçðàõóíêîâèõ äîãîâîð³â òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â;
- äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿, ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâî¿, âèäàâíè÷î¿ òà ³íøî¿ ïðîäóêö³¿, íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì.

Òåìà 5. Ðîëü äåðæàâíîãî ñåêòîðà â ñîö³àë³çàö³¿ åêîíîì³êè
1. Îñíîâí³ íåñïðîìîæíîñò³ ðèíêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ñïðàâåäëèâîãî ðîçïîä³ëó.
2. Åêîíîì³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ãðóï á³äíîñò³.
3. Äîõîäè, çðîñòàííÿ ³ ìàñøòàáè á³äíîñò³.
4. Ñîö³àëüíà íåð³âí³ñòü, ïîë³òè÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü ³ äåðæàâíèé ïåðåðîçïîä³ë.

1. Îñíîâí³ íåñïðîìîæíîñò³ ðèíêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ñïðàâåäëèâîãî ðîçïîä³ëó.
Çã³äíî ç îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè ïîáóäîâè ôóíêö³¿ ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó ñîö³àëüíà îö³íêà ðèíêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ñïðàâåäëèâîãî ðîçïîä³ëó ´ðóíòóºòüñÿ íà äîòðèìàíí³ ïåðåäóìîâ ³ñíóâàííÿ Ïàðåòî-åôåêòèâíîñò³. Ââåäåííÿ ó ôóíêö³þ ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó äåòåðì³íàíò ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, ùî ïðèòàìàíí³ êîíêðåòíîìó ñóñï³ëüñòâó íà ïåâíîìó åòàï³ éîãî ðîçâèòêó, çóìîâëþþòü ³ñíóâàííÿ äèëåìè âèáîðó ì³æ åôåêòèâí³ñòþ òà ñïðàâåäëèâ³ñòþ. Àäæå ìíîæèíí³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ ðåçóëüòàò³â ðîçïîä³ëó (çîêðåìà ³ ñèòóàö³¿ ç óêðàé íåð³âíèì ðîçïîä³ëîì äîõîä³â) ìîæóòü â³äïîâ³äàòè êðèòåð³þ Ïàðåòî-îïòèìàëüíîñò³.
Òàêèì ÷èíîì, íàâ³òü çà óìîâè äîñÿãíåííÿ åêîíîì³êîþ Ïàðåòî-åôåêòèâíîñò³ ³ñíóþòü îáñòàâèíè, çà ÿêèõ äåðæàâíå âòðó÷àííÿ º íåîáõ³äíèì, à ñàìå:
1) ðèíêîâà åêîíîì³êà íå â çìîç³ ñàìîñò³éíî çä³éñíþâàòè ñîö³àëüíî áàæàíèé ðîçïîä³ë. ßê áóëî ïîêàçàíî â òåì³ 2, ðîçïîä³ëü÷³ ö³ë³ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè á³ëüøîþ ì³ðîþ â³äîáðàæàþòü äóõîâí³ ö³ííîñò³ ñóñï³ëüñòâà òà éîãî ñòàâëåííÿ äî êîæíî¿ ëþäèíè;
2) âëàñíà îö³íêà ³íäèâ³ä³â ùîäî ¿õíüîãî äîáðîáóòó íå ìîæå âèñòóïàòè êðèòåð³ºì äëÿ âèñíîâê³â. ²ñíóþòü çàñëóæåí³ ³íäèâ³äîì áëàãà, ÿê³ äåðæàâà ìàº ñòèìóëþâàòè, òà íåãàòèâí³ ðå÷³, ÿêèì âîíà ìàº ïðîòèä³ÿòè. Öèì çóìîâëþºòüñÿ íå ò³ëüêè íåîáõ³äí³ñòü ³íôîðìóâàííÿ òà îáìåæåííÿ ó ñïîæèâàíí³ íåáàæàíèõ òîâàð³â (êðèòåð³ÿìè äëÿ öüîãî ìîæóòü âèñòóïàòè: øê³äëèâ³ñòü äëÿ çäîðîâ’ÿ ïàë³ííÿ, íàäì³ðíîãî ñïîæèâàííÿ àëêîãîëþ òîùî), à é íàäàííÿ îáîâ’ÿçêîâèõ áëàã (ïî÷àòêîâà òà ñåðåäíÿ îñâ³òà, ùåïëåííÿ òà ò.³.). Öåé ïîãëÿä, êîëè äåðæàâà îá³çíàíà ç ³íòåðåñàìè ëþäåé êðàùå â³ä íèõ ñàìèõ, ä³ñòàâ íàçâó ïàòåðíàë³çì;
3) ñîö³àëüíî áàæàíà çì³íà ó ðîçïîä³ë³ äîõîäó.

2. Åêîíîì³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ãðóï á³äíîñò³.
Ó åêîíîì³÷í³é òåîð³¿ ïîäàí³ ñïðîáè îö³íèòè ð³âåíü æèòòÿ ³ éîãî ÿê³ñòü ÷åðåç â³ëüíèé ÷àñ ³ ïîçàðèíêîâ³ éîãî âèòðàòè â ñôåð³ äîìîãîñïîäàðñòâ. Êîíöåïö³ÿ ÷èñòîãî åêîíîì³÷íîãî äîáðîáóòó – öå îö³íêà ÂÂÏ (ÂÍÏ), ñêîðèãîâàíà ç óðàõóâàííÿì â³ëüíîãî ÷àñó ³ ïðàö³ â äîìîãîñïîäàðñòâàõ, à òàêîæ âèòðàò íà îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ïðè âñ³é âàæëèâîñò³ öèõ ñêëàäîâèõ ð³âíÿ æèòòÿ ïîêàçíèê ÷èñòîãî åêîíîì³÷íîãî äîáðîáóòó âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ðîçðàõóíêîâèé ³ îô³ö³éíîþ ñòàòèñòèêîþ íå çàñòîñîâóºòüñÿ.
Áóäü-ÿêèé óçàãàëüíþâàëüíèé ïîêàçíèê, ñèíòåòè÷íèé ïîêàçíèê – çàâæäè ïðîáëåìà ñêëàäíà. Íà äóìêó ñïåö³àë³ñò³â, ºäèíèé ïîêàçíèê ð³âíÿ æèòòÿ â äàíèé ÷àñ íå º í³ ìîæëèâèì, í³ áàæàíèì íà ìàêðîåêîíîì³÷íîìó ð³âí³. Íà ì³êðîð³âí³ ïðîáëåìà çâîäèòüñÿ äî âèì³ðó òèõ ñêëàäîâîãî ð³âíÿ æèòòÿ, ùî ìîæóòü áóòè ê³ëüê³ñíî âèçíà÷åíèìè. Çàäîâîëåí³ñòü íàñåëåííÿ æèòòºâèìè áëàãàìè çàëåæèòü â³ä ðîçì³ðó ðåàëüíèõ äîõîä³â; ñòóï³íü çàäîâîëåííÿ ïîòðåá îö³íþºòüñÿ íà îñíîâ³ ç³ñòàâëåííÿ ðîçðàõóíêîâèõ ³ ðåàëüíèõ ñïîæèâ÷èõ áþäæåò³â ñ³ìåé.
Ðîçïîä³ë íàñåëåííÿ çà äîõîäàìè îñíîâàíèé íà ðîçìåæóâàíí³ íèçüêî-, ñåðåäíüî- ³ âèñîêîäîõîäíèõ ãðóï ñ³ìåé, êîæíà ç ÿêèõ ìàº ñâ³é ðàö³îíàëüíèé ñïîæèâ÷èé áþäæåò. Íà îñíîâ³ àíàë³çó ðîçì³ðó ³ ñòðóêòóðè âèòðàò íèçüêîäîõîäíèõ ãðóï íàñåëåííÿ ðîçðàõîâóþòü áþäæåò ì³í³ìóìó ìàòåð³àëüíî¿ çàìîæíîñò³ ³ ìåæó á³äíîñò³.
Á³äí³ñòü ïðÿìî ïîâ'ÿçàíà ç íåð³âíîì³ðí³ñòþ ðîçïîä³ëó äîõîä³â ³ ìàéíà. Âîäíî÷àñ á³äí³ñòü íå ï³ääàºòüñÿ òî÷íîìó âèçíà÷åííþ (òàê ñàìî ÿê ùàñòÿ ³ äîáðîáóò). Ó íàéçàãàëüí³øîìó âèä³ ³äåíòèô³êàö³ÿ á³äíîñò³ çàñíîâàíà íà ç³ñòàâëåíí³ ñòðîãî âèçíà÷åíîãî íàáîðó ïîòðåá ³ ìîæëèâîñòåé ¿õíüîãî çàäîâîëåííÿ äëÿ ïåâíèõ ãðóï íàñåëåííÿ. Ïîòðåáè îö³íþþòüñÿ íà îñíîâ³ òàê çâàíèõ ñïîæèâ÷èõ êîøèê³â, äèôåðåíö³éîâàíèõ çà äîõîäíèìè, â³êîâèìè, ôàõîâèìè ³ ³íøèìè îçíàêàìè.

3. Äîõîäè, çðîñòàííÿ ³ ìàñøòàáè á³äíîñò³.
Ì³í³ìàëüí³ ñïîæèâ÷³ áþäæåòè ÿê îñíîâà äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ á³äíîñò³ ó ñâîþ ÷åðãó äèôåðåíö³éîâàí³ ³ ðîçðàõîâóþòüñÿ ÿê áþäæåòè ô³ç³îëîã³÷íîãî ì³í³ìóìó, ÿê ì³í³ìóì ï³äòðèìêè çäîðîâ'ÿ ³ áëàãîïðèñòîéíîñò³, ÿê áþäæåòè ì³í³ìàëüíîãî ñòàòêó. Ì³í³ìàëüíèé ñòàòîê – öå ò³ ìåæ³ ñ³ìåéíîãî äîõîäó, çà ÿêèõ íå çàáåçïå÷óºòüñÿ â³äòâîðåííÿ ñóñï³ëüíî-ïðèéíÿòíèõ óìîâ ³ñíóâàííÿ, íà éîãî îñíîâ³ âèçíà÷àºòüñÿ ïîð³ã á³äíîñò³ ³ ðîçðàõîâóºòüñÿ ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì.
Ð³âåíü ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó çàëåæèòü â³ä ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ÷èííèê³â ³ á³ëüø ðóõîìèé í³æ ïîð³ã á³äíîñò³. Ïîð³ã á³äíîñò³, ÿê ïîêàçóº äîñâ³ä, íå â³äáèâàº ðîñòó ñïîæèâàííÿ, çá³ëüøóþ÷èñü çà ðàõóíîê ðîñòó ö³í. Ê³ëüê³ñíà îö³íêà ïîðîãó á³äíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ äàíèõ ïðî âàðò³ñòü ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, âèõîäÿ÷è ç ðàö³îíàëüíèõ íîðì ñïîæèâàííÿ ³ ÷àñòêè âèòðàò íà õàð÷óâàííÿ â ñ³ìåéíèõ áþäæåòàõ. Âèÿâëåíî, ùî íèçüêîäîõîäí³ ñ³ì'¿ âèòðà÷àþòü íà õàð÷óâàííÿ â³äíîñíî á³ëüøå çàñîá³â, í³æ âèñîêîäîõîäí³; ïèòîìà âàãà âàðòîñò³ õàð÷óâàííÿ çàëåæèòü òàêîæ â³ä ðîçì³ðó ñ³ìåé: ìàëî÷èñåëüí³ ñ³ì'¿ âèòðà÷àþòü íà õàð÷óâàííÿ â³äíîñíî á³ëüøå, ÷èì ñ³ì'ÿ á³ëüøî¿ ÷èñåëüíîñò³. Âèíèêàº ñâîºð³äíà «åêîíîì³ÿ â³ä ìàñøòàáó ñ³ì'¿» íå ò³ëüêè ó â³äíîøåíí³ âèòðàò íà õàð÷óâàííÿ, àëå é ³íøèõ ñïîæèâ÷èõ âèòðàò. Ëîã³êà âçàºìîçâ'ÿçêó âàðòîñò³ õàð÷óâàííÿ ³ ïîðîãó á³äíîñò³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ÿêùî íèçüêîäîõîäíà ñ³ì'ÿ âèòðà÷àº íà õàð÷óâàííÿ 1/n ÷àñòèíó ñâîãî áþäæåòó, òî ïîð³ã á³äíîñò³ áóäå äîð³âíþâàòè âàðòîñò³ õàð÷óâàííÿ, ïîìíîæåíî¿ íà n.
Ïðîáëåìà âèì³ðó á³äíîñò³ îñíîâàíà â ê³íöåâîìó ðàõóíêó íà òîìó êîë³ ïîòðåá, çàäîâîëåííÿ ÿêèõ âèçíàºòüñÿ ñóñï³ëüíî íåîáõ³äíèì. Ðîçð³çíÿþòü àáñîëþòíó á³äí³ñòü ³ àëüòåðíàòèâí³ ¿¿ âèçíà÷åííÿ, ùî âðàõîâóþòü ìîðàëüíèé çáèòîê â³ä ñïðèéíÿòòÿ á³äíîñò³.
Ôàêòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ ïðî á³äí³ ïðîøàðêè íàñåëåííÿ ïîêàçóº, ùî á³äí³ñòü íåð³âíîì³ðíà ñåðåä ð³çíèõ ãðóï íàñåëåííÿ: ìîëîäèõ ³ ïðèñòàðêóâàòèõ, ñ³ìåéíèõ ³ ñàìîòí³õ, çàéíÿòèõ ³ áåçðîá³òíèõ. Ïîøèðåííÿ á³äíîñò³ ð³çíå ì³æ ì³ñüêèì ³ ñ³ëüñüêèì íàñåëåííÿì, ó ð³çíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ³ ïðèðîäíîêë³ìàòè÷íèõ ðåã³îíàõ, ì³æ ð³çíèìè åòí³÷íèìè ãðóïàìè íàñåëåííÿ. Òå, ùî ââàæàºòüñÿ á³äí³ñòþ â îäí³é êðà¿í³, ðîçö³íþºòüñÿ ÿê äîñòàòí³é ð³âåíü êîìôîðòó â ³íø³é.
Âèíèêíåííÿ á³äíîñò³ ïîÿñíþºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, åêîíîì³÷íèìè ïðè÷èíàìè: çðîñòàííÿì áåçðîá³òòÿ, íèçüêèì ð³âíåì îïëàòè ïðàö³ òà ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çàáîðãîâàí³ñòþ ïî âèïëàòàõ çàðîá³òíî¿ ïëàòè
ÎÎÍ íàãîëîøóº íà ÷îòèðüîõ îñíîâíèõ ïðîÿâàõ á³äíîñò³ (Human Development Report. 1997, - New York, UNDP, 1997, p. 5):
- êîðîòêà òðèâàë³ñòü æèòòÿ;
- íèçüêà ïðîôåñ³éíî-îñâ³òíÿ ï³äãîòîâêà;
- â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíî¿ áàçè äëÿ íîðìàëüíîãî æèòòÿ – ÷èñòî¿ ïèòíî¿ âîäè, ìåäè÷íèõ ïîñëóã, ÿê³ñíîãî õàð÷óâàííÿ;
- ³çîëüîâàí³ñòü â³ä ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ.
Â Óêàç³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ñòðàòåã³þ ïîäîëàííÿ á³äíîñò³» â³ä 15 ñåðïíÿ 2001ð. ¹ 637/2002 âèçíà÷åí³ îñíîâí³ òåðì³íè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè àíàë³ç³ ð³âíÿ á³äíîñò³ íàñåëåííÿ: á³äí³ñòü, ìåæà á³äíîñò³, ð³âåíü á³äíîñò³, ãëèáèíà á³äíîñò³, êðàéíÿ ôîðìà á³äíîñò³, îï³êóâàíèé äåðæàâîþ äîõ³ä.
Òàê, ìåæà á³äíîñò³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ð³âíåì äîõîäó, íèæ÷èì â³ä ÿêîãî º íåìîæëèâèì çàäîâîëåííÿ îñíîâíèõ ïîòðåá ëþäèíè. Ð³âåíü á³äíîñò³ îçíà÷àº ÷àñòêó ñ³ìåé, ó ÿêèõ ð³âåíü ñïîæèâàííÿ (äîõîä³â) íà îäíó îñîáó º íèæ÷èì â³ä âèçíà÷åíî¿ ìåæ³ á³äíîñò³. Ãëèáèíà á³äíîñò³ âèì³ðþºòüñÿ â³äõèëåííÿì âåëè÷èíè äîõîä³â â³ä âèçíà÷åíî¿ ìåæ³ á³äíîñò³.

4. Ñîö³àëüíà íåð³âí³ñòü, ïîë³òè÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü ³ äåðæàâíèé ïåðåðîçïîä³ë.
Ó ðèíêîâ³é åêîíîìö³ íàéçàãàëüí³øîþ ïðè÷èíîþ íåð³âíîãî ðîçïîä³ëó äîõîäó º ðèíêîâèé ìåõàí³çì. Ïðîòå ³ñíóþòü ³ ³íø³, êîíêðåòí³ø³ ïðè÷èíè. Ñåðåä íèõ ìîæíà íàçâàòè â³äì³ííîñò³ ó çä³áíîñòÿõ ëþäåé, ð³âí³ îñâ³òè ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â, ïðîôåñ³éí³ ñìàêè ³ ñõèëüí³ñòü ëþäåé äî ðèçèêó, âîëîä³ííÿ âëàñí³ñòþ, òàëàí, çâ’ÿçêè, äèñêðèì³íàö³ÿ òîùî. Íåð³âí³ñòü äîõîä³â íå º íàñë³äêîì íåð³âíîñò³ ó ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³ ÷è åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà; áàãàòî ó ÷îìó âîíà âèçíà÷àºòüñÿ íåð³âí³ñòþ ó ðîçïîä³ë³ íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çàñîáè âèðîáíèöòâà, à òàêîæ ïðàâîâèõ íîðì, ÿê³ ¿¿ çàêð³ïëþþòü (çîêðåìà, ïåðåäà÷ó äîõîä³â ó ñïàäùèíó).
Âåëè÷èíà íàö³îíàëüíîãî äîõîäó êðà¿íè, òàêîæ âïëèâàº íà éîãî ðîçïîä³ë. ßêùî êðà¿íà áàãàòà, öå ñïðèÿº çðîñòàííþ ïîäóøíîãî ð³âíÿ äîõîäó, à â³äòàê çìåíøóºòüñÿ ñòóï³íü íåð³âíîñò³ â ðîçïîä³ë³ äîõîä³â. Ïðîòå öÿ çàêîíîì³ðí³ñòü íå ñò³éêà.
Íàäì³ðíó íåð³âí³ñòü â äîõîäàõ çàñóäæóâàëè çàâæäè. Íà öüîìó ´ðóíò³ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåðîçïîä³ë äîõîä³â, ÿêèé ñïðÿìîâàíèé íà äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ (âò³ì, ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü ðîçóì³þòü ïî-ð³çíîìó: â³ä ïåðåä³ëó âëàñíîñò³ ïîð³âíó äî çàêð³ïëåííÿ ñòàíîâèùà, êîëè êîæåí îäåðæóº çà âêëàäîì ó âèðîáíèöòâî íàëåæíèõ éîìó ôàêòîð³â). Ñüîãîäí³ ìîæíà âèä³ëèòè 3 íàïðÿìè åêîíîì³÷íî¿ äóìêè, ùî îá´ðóíòîâóþòü äîñÿãíåííÿ á³ëüøî¿ ð³âíîñò³ â äîõîäàõ:
- ñîö³àë³ñòè÷íå â÷åííÿ, ÿêå âèñòóïàº ïðîòè ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ «íåçàðîáëåíèõ» äîõîä³â ³ ïðàâà ñïàäùèíè;
- ³íäèâ³äóàë³ñòè÷í³ äîêòðèíè, ùî ñòâåðäæóþòü ã³äí³ñòü îñîáè ³ ïðàâî óñ³õ ëþäåé íà ñîö³àëüíèé «ì³í³ìóì»;
- êåéíñ³àíñüêà êîíöåïö³ÿ, êîòðà äîâîäèòü, ùî íàäì³ðíà íåð³âí³ñòü ïîñëàáëþº ïîïèò íà ñïîæèâ÷³ òîâàðè, ñòðèìóº åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ.
Ïåðåðîçïîä³ë äîõîä³â çä³éñíþºòüñÿ ïî ê³ëüêîõ íàïðÿìàõ:
- ÷åðåç äåðæàâíó ïîäàòêîâó ñèñòåìó ³ äåðæàâíèé áþäæåò;
- ÷åðåç ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ;
- ÷åðåç êîëèâàííÿ ðèíêîâèõ ö³í ÿê íà ôàêòîðè âèðîáíèöòâà, òàê ³ íà òîâàðè ³ ïîñëóãè;
- ÷åðåç äîáðîâ³ëüí³ âíåñêè äî ãðîìàäñüêèõ, äîáðî÷èííèõ, ðåë³ã³éíèõ ôîíä³â ³ îðãàí³çàö³é.
Ñóñï³ëüñòâî ìîæå âïëèâàòè íà íåð³âí³ñòü ðîçïîä³ëó îñîáèñòîãî äîõîäó, çìåíøóþ÷è ¿¿ ÷åðåç ïîäàòêîâó ñèñòåìó ³ òðàíñôåðòí³ ïëàòåæ³. Îäíàê öåé âïëèâ, íà äóìêó áàãàòüîõ åêîíîì³ñò³â, ìàº áóòè ïîì³ðíèì, îòæå, çâóæóâàòèìå ìîæëèâîñò³ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ êðà¿íè. Íèçüê³ òåìïè åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ – öå òàê³ æ òåìïè çá³ëüøåííÿ íàö³îíàëüíîãî äîõîäó, ÿêèé ñóñï³ëüñòâî ïðàãíå ïåðåðîçïîä³ëÿòè â³ä áàãàòèõ äî á³äíèõ.
Ñó÷àñíå ñóñï³ëüñòâî ìàº øóêàòè ³ çíàõîäèòè êîìïðîì³ñ ì³æ çð³âíþâàííÿì äîõîä³â ³ åôåêòèâí³ñòþ åêîíîì³êè. ßêùî âîíî íàäòî âåëèêó ÷àñòèíó íàö³îíàëüíîãî äîõîäó ïåðåðîçïîä³ëÿòèìå íà êîðèñòü á³äíèõ, öå ïðèãí³÷óâàòèìå åêîíîì³÷í³ ñòèìóëè, çâóæóâàòèìå îáñÿã íàö³îíàëüíîãî äîõîäó. Ç ³íøîãî áîêó, ïîñèëåííÿ íåð³âíîì³ðíîñò³, êîëè äåðæàâà íå âòðó÷àºòüñÿ ó ðîçïîä³ë íàö³îíàëüíîãî äîõîäó (éîãî ðåãóëþþòü âèêëþ÷íî ðèíêîâ³ ñèëè), ïîðîäæóº íèçêó ñêëàäíèõ ïðîáëåì. Ãîëîâíà ñåðåä íèõ – öå çóáîæ³ííÿ ÷àñòèíè íàñåëåííÿ ³ êàçêîâå çáàãà÷åííÿ íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñ³ìåé. Òàêà ïîëÿðèçàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà ïîñèëþº éîãî ñîö³àëüíó ³ ïîë³òè÷íó íåñòàá³ëüí³ñòü.
Ïåðåðîçïîä³ë äîõîä³â – íåîáõ³äíèé åëåìåíò ôóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Â³í äîçâîëÿº ³ñíóâàòè äåðæàâ³ çà àïàðàòîì óïðàâë³ííÿ ³ ôóíêö³ÿìè, óòðèìóâàòè íåïðàöåçäàòíèõ, äîëàòè íàäì³ðíó ìàéíîâó íåð³âí³ñòü, çàáåçïå÷óâàòè ãàðìîí³þ ñóñï³ëüíèõ ³ îñîáèñòèõ åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â.
Â åêîíîì³ö³ âèêîðèñòîâóþòü ê³ëüêà ìåòîäèê äëÿ àíàë³çó ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçïîä³ëó äîõîäó. Íàé÷àñò³øå äëÿ âèÿâëåííÿ ñòóïåíÿ ð³âíîì³ðíîñò³ ðîçïîä³ëó äîõîäó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñ³ìåé (100%) ä³ëÿòü íà 5 ð³âíèõ çà ÷èñåëüí³ñòþ ãðóï, òîáòî êîæíà ãðóïà ì³ñòèòü 20% íàñåëåííÿ. Äëÿ êîæíî¿ ãðóïè îá÷èñëþþòü ¿¿ ÷àñòêó â îñîáèñòîìó äîõîä³ çà â³äïîâ³äíèé ð³ê. ²íôîðìàö³ÿ, ÿêó äàþòü ïîä³áí³ òàáëèö³, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, íàñê³ëüêè íåð³âíîì³ðíî ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ñóêóïíèé îñîáèñòèé äîõ³ä ó ò³é ÷è ³íø³é êðà¿í³. Íàïðèêëàä, ÿêáè äîõ³ä ðîçïîä³ëÿâñÿ ïîð³âíó ì³æ óñ³ìà ñ³ì’ÿìè Óêðà¿íè. Òîä³ êîæíà ¿õíÿ ï’ÿòà ÷àñòèíà îòðèìóâàëà á 20% öüîãî äîõîäó, 40% ñ³ìåé – 40% äîõîäó ³ ò.ä. Òàêó ñèòóàö³þ ãðàô³÷íî çîáðàæóþòü á³ñåêòðèñîþ.
²íøèé êðàéí³é âèïàäîì ñïîñòåð³ãàâñÿ á òîä³, êîëè â êðà¿í³ ìàéæå âåñü äîõ³ä ïðèâëàñíþâàëè á ê³ëüêà êàçêîâî áàãàòèõ ðîäèí, à ðåøòà íàñåëåííÿ ëåäâå æèâîò³ëà. Ðåàëüíà åêîíîì³êà çâè÷àéíî ïåðåáóâàº ì³æ öèìè äâîìà êðàéí³ìè âèïàäêàìè.
Àíàë³çó òàêîæ ï³äëÿãàº äèôåðåíö³àö³ÿ äîõîä³â íàñåëåííÿ çà ïîêàçíèêàìè:
1. Êîåô³ö³ºíò ôîíä³â – õàðàêòåðèçóº â ñê³ëüêè ðàç³â äîõîäè 10% íàñåëåííÿ ç íàéá³ëüøèìè äîõîäàìè ïåðåâèùóþòü äîõîäè 10% íàéá³äí³øèõ.
2. Äåö³ëüíèé êîåô³ö³ºíò äèôåðåíö³àö³¿ – ïîêàçóº â ñê³ëüêè ðàç³â ì³í³ìàëüíèé äîõ³ä 10% íàéá³ëüø çàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüíèé äîõ³ä 10%.
Â åêîíîì³êàõ òðàíçèòèâíîãî òèïó â³äçíà÷àºòüñÿ çðîñòàþ÷à ïîëÿðèçàö³ÿ â ðåàëüíèõ äîõîäàõ íàñåëåííÿ, ÿêà ñóïðîâîäæóþòüñÿ çðîñòàííÿì á³äíîñò³. Ïðè÷èíàìè òàêî¿ ïîëÿðèçàö³¿ º òå, ùî äæåðåëîì äîõîä³â, êð³ì çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ìîæå áóòè ùå é ïðèâàòíà âëàñí³ñòü. ²ñíóº òàêîæ äèôåðåíö³àö³ÿ â äîõîäàõ ì³æ ðåã³îíàìè, ãàëóçÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè ð³çíèõ ôîðìè âëàñíîñò³.

 Äîõ³ä, %
100				      Ñ
                   Àáñîëþòíà ð³âí³ñòü
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      Êðèâà Ëîðåíöà
           25                         À1
                                                                     Àáñîëþòíà íåð³âí³ñòü
			     À		Ä     
	 Î
		   25	    50        75       100
					Íàñåëåííÿ, %	
Ì³ðà íåð³âíîñò³ â äîõîäàõ, ÿêà ïðèòàìàííà áóäü-ÿêîìó ñóñï³ëüñòâó, äîñë³äæóºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì êðèâî¿ Ëîðåíöà (Ìàêñ Îòòî Ëîðåíö – àìåðèêàíñüêèé åêîíîì³ñò, ÿêèé ïîáóäóâàâ öþ êðèâó â 1905 ð.).












Ðèñ. 5.1. Êðèâà Ëîðåíöà
Ïî ãîðèçîíòàë³ òóò â³äêëàäåíî ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ (ñ³ìåé) ó â³äñîòêàõ, à ïî âåðòèêàë³ – ðîçïîä³ë íàö³îíàëüíîãî äîõîäó ãðóïàìè íàñåëåííÿ (ñ³ìåé) ó â³äñîòêàõ. Á³ñåêòðèñà (ë³í³ÿ ÎÑ) â³äîáðàæàº àáñîëþòíó ð³âí³ñòü ó äîõîäàõ óñ³õ ñ³ìåé (ïîâí³ñòþ çð³âíÿëüíèõ ðîçïîä³ë), à ë³í³¿ ÎÄ-ÄÑ – àáñîëþòíó íåð³âí³ñòü (äåùèöÿ íàñåëåííÿ îäåðæóº óâåñü äîõ³ä íàö³é). Îñòàííÿ ñèòóàö³ÿ, êîëè àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ âçàãàë³ íå îäåðæóº äîõîä³â, ëèøå àáñòðàêòíà, óÿâíà, àáñîëþòíà ð³âí³ñòü â äîõîäàõ (ó ÷îìó äåõòî âáà÷àº ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü) âåäå äî ïîâíî¿ äåãðàäàö³¿ íàö³¿, àäæå âáèâàº áóäü-ÿêèé ñòèìóë äî çàñòîñóâàííÿ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â.
Ôàêòè÷íèé ðîçïîä³ë äîõîä³â ïîêàçóº êðèâà Ëîðåíöà, ùî áóäóºòüñÿ çà ðåàëüíèìè äîõîäàìè (çîêðåìà, ãðàô³ê ïîêàçóº, ùî 40% íàéá³äí³øèõ ñ³ìåé îäåðæóþòü 12,5% äîõîä³â – òî÷êà À, à 20% íàéáàãàòøèõ – 52-53% äîõîä³â – òî÷êà Â). Ïëîùà ì³æ ë³í³ºþ àáñîëþòíî¿ ð³âíîñò³ ³ êðèâîþ Ëîðåíöà (íà ðèñóíêó 5.1 çàòîíîâàíà) ïîêàçóº ñòóï³íü íåð³âíîñò³ ó ðîçïîä³ë³ äîõîä³â. ×èì á³ëüøå êðèâà Ëîðåíöî â³äõèëÿºòüñÿ â³ä á³ñåêòðèñè (ë³í³¿ ÎÑ), òèì á³ëüøó íåð³âí³ñòü â äîõîäàõ âîíà ïîêàçóº.
ßêùî ïëîùó çàòîíîâàíîãî ñåãìåíòà ïîçíà÷èòè ÷åðåç Ò, òî ìîæíà îäåðæàòè òàêå ñï³ââ³äíîøåííÿ, ÿêå â åêîíîì³÷í³é òåîð³¿ îäåðæàëî íàçâó êîåô³ö³ºíòà Äæèí³ (ïî ³ìåí³ ³òàë³éñüêîãî åêîíîì³ñòà Êîððàäî Äæèí³):
G = T / ÎÄÑ,                                                           (5.1)
äå G - ïîêàçíèê íåð³âíîñò³ â äîõîäàõ.
Íàáëèæåííÿ êðèâî¿ Ëîðåíöà äî á³ñåêòðèñè â³äáèâàº âèð³âíþâàííÿ äîõîä³â, ïðîòå íàäì³ðíå âèð³âíþâàííÿ ìàòèìå íåãàòèâí³ íàñë³äêè, àäæå çìåíøóâàòèìå ñòèìóëè äî âèðîáíèöòâà. Âîäíî÷àñ íàäì³ðíà âãíóò³ñòü «ëóêà Ëîðåíöà» (ãðàô³ê êðèâî¿ íàãàäóº íàòÿãíóòèé ëóê) âêàçóº íà íàäòî âèðàæåíó íåð³âí³ñòü â äîõîäàõ, ùî âèêëèêàº ñîö³àëüíó íàïðóãó â ñóñï³ëüñòâ³ (êðèòè÷íà ìåæà, íà äóìêó åêîíîì³ñò³â íàñòóïàº òîä³, êîëè íàéá³äí³ø³ 40% íàñåëåííÿ ïî÷èíàº îòðèìóâàòè ëèøå 12-13% ñóêóïíèõ äîõîä³â; ñàìå òàêà ñèòóàö³ÿ â³äîáðàæåíà íà ðèñóíêó 5.1).
Äåðæàâà ÷åðåç îïîäàòêóâàííÿ äîõîä³â áàãàòèõ ³ ñîö³àëüíó äîïîìîãó íàéá³äí³øèì ìîæå ðåãóëþâàòè íàòÿã «ëóêà Ëîðåíöà», òîáòî ðîçïîä³ë äîõîä³â. Íà ðèñóíêó êðèâà ÎÀ1Â1Ñ â³äîáðàæàº íîâèé íàòÿã «ëóêà Ëîðåíöà» ï³ñëÿ ñïëàòè ïîäàòê³â (ïëîùà ì³æ ïåðâ³ñíîþ êðèâîþ Ëîðåíöà ³ íîâîþ êðèâîþ ÎÀ1Â1Ñ ïîêàçóº îáñÿã ïîäàòê³â). Òåïåð 40% íàéá³äí³øîãî íàñåëåííÿ îäåðæóº 25% ñóêóïíèõ äîõîä³â (òî÷êà À1), à äîõîäè 20% íàéáàãàòøèõ ëþäåé çìåíøèëèñü äî 35% (òî÷êà Â1). Ïåâíà íåð³âí³ñòü â äîõîäàõ âñå æ ïîâèííà çáåð³ãàòèñü, çð³âíÿëüíèé ðîçïîä³ë ñóïåðå÷èòü ïðèíöèïàì ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, ³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä ïîêàçàâ éîãî áåçïåðñïåêòèâí³ñòü ³ íàâ³òü øê³äëèâ³ñòü äëÿ ñóñï³ëüñòâà. Òîìó çáåðåæåííÿ ïåâíî¿ íåð³âíîñò³ â äîõîäàõ ³ º âèðàçîì ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³.

Òåìà 6. Òåîð³ÿ ôîðìóâàííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè äåðæàâíîãî áþäæåòó
1. Äæåðåëà äåðæàâíèõ äîõîä³â.
2. Îá'ºêòè ³ ö³ë³ îïîäàòêóâàííÿ. Êëàñèô³êàö³ÿ òà âèäè ïîäàòê³â.

1. Äæåðåëà äåðæàâíèõ äîõîä³â.
Äåðæàâí³ äîõîäè çàçíàëè ³ñòîòíèõ çì³í ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ. Â³ä çàëó÷åííÿ åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â ñóñï³ëüñòâà â íàòóðàëüí³é ³ ÷àñòêîâî ãðîøîâ³é ôîðì³, ÿê öå áóëî õàðàêòåðíî äëÿ íåðîçâèíóòîãî ðèíêîâîãî ãîñïîäàðñòâà, äåðæàâà ïåðåéøëà ç éîãî ðîçâèòêîì äî çàëó÷åííÿ ðåñóðñ³â ò³ëüêè â ãðîøîâ³é ôîðì³.
Çà ïðàâîâèì ïðèíöèïîì äîõîäè äåðæáþäæåòó ïîä³ëÿþòüñÿ íà ïðèâàòíîïðàâîâ³ ³ ïóáë³÷íîïðàâîâ³. Ïðèâàòíîïðàâîâ³ äîõîäè äåðæàâà îäåðæóº íà îñíîâ³ ïðèâàòíîãî ïðàâà, òîáòî ÿê âëàñíèê çàñîá³â âèðîáíèöòâà - öå îðåíäíà ïëàòà çà äåðæàâíå ìàéíî, äîõîäè â³ä äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ òîùî. Ïóáë³÷íîïðàâîâ³ äîõîäè äåðæàâà îäåðæóº íà ï³äñòàâ³ ïóáë³÷íîãî àáî äåðæàâíîãî ïðàâà (ÿê âåðõîâíà âëàäà), çã³äíî ç ÿêèì ó ïðèìóñîâîìó ïîðÿäêó âèëó÷àºòüñÿ ïåâíà ÷àñòèíà äîõîä³â ÷è êàï³òàëó. Äî íèõ íàëåæàòü ïîäàòêè, åì³ñ³éíèé äîõîäè).
Äæåðåëà äîõîä³â äåðæàâè ìîæóòü áóòè ÿê âíóòð³øí³ìè, òàê ³ çîâí³øí³ìè. Âíóòð³øí³ - ÂÂÏ ³ íàö³îíàëüíå áàãàòñòâî ñâîº¿ êðà¿íè çîâí³øí³ - â³äïîâ³äí³ åêîíîì³÷í³ ðåñóðñè ³íøèõ êðà¿í. Ñó÷àñí³ ðîçâèíóò³ äåðæàâè çàçâè÷àé êîðèñòóþòüñÿ âíóòð³øí³ìè äæåðåëàìè ³ âäàþòüñÿ äî çàëó÷åííÿ çîâí³øí³õ ó â³äíîñíî îáìåæåíèõ ìàñøòàáàõ. Êð³ì òîãî, äëÿ ïîêðèòòÿ âèäàòê³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ïîòî÷íèé ÂÂÏ êðà¿íè, àëå â³äîìî, ùî ï³ä ÷àñ òðèâàëèõ âîºí, ÿê³ âèñíàæóþòü ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè, äåðæàâà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ³ ÷àñòèíó íàãðîìàäæåíîãî íàö³îíàëüíîãî áàãàòñòâà.
Ó êðà¿íàõ ç ðîçâèíóòîþ ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ äîõîäè äåðæáþäæåòó ñòàíîâëÿòü çíà÷íó ÷àñòèíó ÂÂÏ ³ ñïðàâëÿþòü âåëè÷åçíèé âïëèâ ÿê íà éîãî ïåðåðîçïîä³ë, òàê ³ íà ðîçøèðåíå â³äòâîðåííÿ òà åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ â ö³ëîìó. Â ñåðåäíüîìó ïî êðà¿íàõ ÎÅÑÐ âîíè äîð³âíþþòü â³ä 30 äî 50 % ÂÂÏ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî äóæå âàæëèâó ðîëü ³ âàãîìå ì³ñöå äåðæàâè â åêîíîì³ö³. Äåðæàâí³ äîõîäè ïîêàçóþòü ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä ð³çíèõ åêîíîì³÷íèõ ñóá'ºêò³â äî äåðæàâè. Òå, ùî äëÿ äåðæàâè º äîõîäîì, äëÿ øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ º âèäàòêîì. Äîõîäè äåðæáþäæåòó íà 80-90% ôîðìóþòüñÿ çà ðàõóíîê ïîäàòê³â, íåïîäàòêîâ³ äîõîäè (ïåðåâàæíî äîõîäè â³ä äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ òà ìàéíà) ñòàíîâëÿòü 3-10% ³ äåðæàâíèé êðåäèò - â³ä 0,5 äî 4% ¿õíüîãî çàãàëüíîãî îáñÿãó.
Ââàæàºòüñÿ, ùî ³äåàëüíå âèêîíàííÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó - öå ïîâíå ïîêðèòòÿ âèäàòê³â äîõîäàìè ³ ñòâîðåííÿ çàëèøêó êîøò³â, òîáòî ïåðåâèùåííÿ äîõîä³â íàä âèäàòêàìè. À çàëèøîê óðÿä ìîæå âèêîðèñòàòè ïðè íåïåðåäáà÷åíèõ îáñòàâèíàõ, äëÿ äîâãîñòðîêîâèõ âèïëàò, àáî ïåðåâåñòè éîãî â äîõîä áþäæåòó íàñòóïíîãî ðîêó.
Ïåðåâèùåííÿ âèòðàò íàä äîõîäàìè ïðèçâîäèòü äî ñòâîðåííÿ áþäæåòíîãî äåô³öèòó, ÿêèé, ÿê ïðàâèëî, ïîêðèâàºòüñÿ äåðæàâíèìè ïîçèêàìè - âíóòð³øí³ìè òà çîâí³øí³ìè. Âîíè çä³éñíþþòüñÿ ó âèãëÿä³ ïðîäàæó äåðæàâíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â, ïîçèê ó ïîçàáþäæåòíèõ ôîíä³â ³ â ïîðÿäêó îòðèìàííÿ êðåäèò³â ó áàíê³â, ó ò.÷. ³ ó Öåíòðàëüíîãî áàíêó êðà¿íè.
Äåðæàâí³ ïîçèêè (òîáòî äåðæàâíèé êðåäèò - îäíå ç äæåðåë äîõîä³â äåðæàâè) - íå ºäèíèé øëÿõ ïîêðèòòÿ äåô³öèòó áþäæåòó. Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ç ðîçâèíóòîþ ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ ç ÷àñó ïåðåõîäó â³ä çîëîòîãî äî ïàïåðîâî-ãðîøîâîãî îá³ãó íàêîïè÷åíî çíà÷íèé äîñâ³ä ïîêðèòòÿ áþäæåòíîãî äåô³öèòó øëÿõîì äîäàòêîâî¿ åì³ñ³¿ ãðîøåé (åì³ñ³éíèé äîõ³ä º ùå îäíèì äæåðåëîì äåðæàâíèõ äîõîä³â). Óðÿäè îñîáëèâî ÷àñòî çàñòîñîâóþòü öå äæåðåëî â êðèòè÷íèõ ñèòóàö³ÿõ ï³ä ÷àñ â³éíè, òðèâàëî¿ êðèçè. Íàñë³äêè òàêî¿ åì³ñ³¿ çàãàëüíîâ³äîì³ - ðîçâèâàºòüñÿ íåêîíòðîëüîâàíà ³íôëÿö³ÿ, ï³äðèâàþòüñÿ ñòèìóëè äëÿ äîâãîñòðîêîâèõ ³íâåñòèö³é, çíåö³íþþòüñÿ çàîùàäæåííÿ íàñåëåííÿ.
Ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ñòàá³ëüíîñò³ óðÿäè ðîçâèíóòèõ êðà¿í âñåá³÷íî óíèêàþòü íåâèïðàâäàíî¿ åì³ñ³¿ ãðîøåé. Äëÿ öüîãî â á³ëüøîñò³ êðà¿í ³ñíóº êîíñòèòóö³éíî çàêð³ïëåíà íåçàëåæí³ñòü Öåíòðàëüíîãî (åì³ñ³éíîãî) áàíêó â³ä âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
Ãîëîâíèé áàíê êðà¿íè, ¿¿ åì³ñ³éíèé öåíòð íå çîáîâ'ÿçàíèé ô³íàíñóâàòè óðÿä, à îòæå, òàê ñòàâèòüñÿ çàñë³í ³íôëÿö³éíîìó âèáóõó, ùî ì³ã áè ñòàòèñÿ, ÿêáè ãðîø³ äðóêóâàëèñü çà áàæàííÿì óðÿäó.
Äåðæàâí³ ïîçèêè ìåíø øê³äëèâ³ í³æ åì³ñ³ÿ, àëå âîíè òàêîæ çä³éñíþþòü ïåâíèé íåãàòèâíèé âïëèâ íà åêîíîì³êó êðà¿íè. Ïî-ïåðøå, â ïåâíèõ ñèòóàö³ÿõ óðÿä çàñòîñîâóº ïðèìóñîâå ðîçì³ùåííÿ äåðæàâíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â ³ ïîðóøóº öèì ðèíêîâó ìîòèâàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ïðèâàòíèõ ô³íàíñîâèõ ³íñòèòóò³â. Ïî-äðóãå, ÿêùî íàâ³òü óðÿä ñòâîðþº äîñòàòí³ ñòèìóëè äëÿ êóï³âë³ äåðæàâíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â, òî äåðæàâí³ âíóòð³øí³ ïîçèêè, ìîá³ë³çóþ÷è â³ëüí³ êîøòè íà ðèíêó ïîçè÷êîâèõ êàï³òàë³â, çâóæóþòü ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ êðåäèòó ïðèâàòíèìè ô³ðìàìè.

2. Îá'ºêòè ³ ö³ë³ îïîäàòêóâàííÿ. Êëàñèô³êàö³ÿ òà âèäè ïîäàòê³â.
Íà ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á äåðæàâîþ ïîêëàäàþòüñÿ ïîäàòêîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, òîáòî âñòàíîâëåí³ çàêîíîì âèìîãè ðåãóëÿðíî ñïëà÷óâàòè ïåâí³ ñóìè â ò³ ÷è ³íø³ äåðæàâí³ ôîíäè. Ïîäàòêè áóâàþòü ãðîøîâ³ ³ íàòóðàëüí³.
Âñ³ ãðîøîâ³ ôîíäè, ùî çíàõîäÿòü ó ðîçïîðÿäæåíí³ äåðæàâè îá'ºäíóþòüñÿ ïîíÿòòÿì áþäæåòó. Íà ïðàêòèö³ ðîçð³çíÿþòü áþäæåò (áþäæåòè âñ³õ ð³âí³â) ³ äåðæàâí³ òà ìóí³öèïàëüí³ ïîçàáþäæåòí³ ôîíäè, ÿê³ ìàþòü ö³ëüîâèé õàðàêòåð.
Äæåðåëîì ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü º äîõîäè ãðîìàäÿí òà îðãàí³çàö³é. Îá'ºêòàìè îïîäàòêóâàííÿ º íå ò³ëüêè äîõîäè, àëå é ìàéíî íàëåæàòü ïëàòíèêó ïîäàòê³â, ïðèäáàí³ àáî ïðîäàí³ ¿ì òîâàðè, âèêîðèñòàí³ ðåñóðñè ³ ò.ä.
Êëàñèô³êàö³ÿ ïîäàòê³â:
1. Ç óðàõóâàííÿì îá'ºêò³â îïîäàòêóâàííÿ, ðîçð³çíÿþòü ïðÿì³ ³ íåïðÿì³ ïîäàòêè. Ïåðøèìè îïîäàòêîâóþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè, ¿õ äîõîäè àáî ìàéíî, äðóãèìè - ðåñóðñè, ä³ÿëüí³ñòü, òîâàðè òà ïîñëóãè.
2. Ç óðàõóâàííÿì ö³ëåé ñòÿãíåííÿ, ïîäàòêè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ö³ëüîâ³ ³ íåö³ëüîâ³. Ö³ëüîâ³ ïîäàòêè (ìàðêîâàí³) ïðèçíà÷åí³ äëÿ ô³íàíñóâàííÿ êîíêðåòíèõ ïðîãðàì ñóñï³ëüíèõ âèòðàò, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ âæå â ìîìåíò ââåäåííÿ òîãî ÷è ³íøîãî ïîäàòêó. ßêùî êîøòè, ùî àêóìóëþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïîäàòêó, ìîæóòü âèòðà÷àòèñÿ äëÿ âèð³øåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çàâäàíü íà ðîçñóä îðãàíó, ÿêèé çàòâåðäæóº áþäæåò, òàêèé ïîäàòîê íàçèâàºòüñÿ íåìàðêîâàíèõ.
3. Â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÿê îá÷èñëþþòüñÿ ïîäàòêîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ïîäàòêè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ñïåöèô³÷í³ òà âàðò³ñí³. ßêùî ïîäàòîê îá÷èñëþºòüñÿ øëÿõîì ìíîæåííÿ ñòàâêè, âèðàæåíî¿ â ãðîøîâèõ îäèíèöÿõ, íà ê³ëüê³ñòü îïîäàòêîâóâàíèõ òîâàð³â, âèðàæåíà â íàòóðàëüíèõ îäèíèöÿõ, òàêèé ïîäàòîê íàçèâàºòüñÿ ñïåöèô³÷íèì. ßêùî ïîäàòîê îá÷èñëþºòüñÿ øëÿõîì ìíîæåííÿ ñòàâêè, âèðàæåíî¿ ó â³äñîòêàõ (÷àñòêàõ) íà âåëè÷èíó âàðòîñò³ òîâàð³â, ïîñëóã, ðîá³ò, ðåñóðñ³â, òî ïîäàòîê íàçèâàºòüñÿ âàðò³ñíèì.
4. Â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÿê çì³íþºòüñÿ ïèòîìà âàãà ïîäàòêîâîãî ïëàòåæó â äîõîä³ ðîçð³çíÿþòüñÿ ïðîãðåñèâí³, ðåãðåñèâí³ ³ ïðîïîðö³éí³ ïîäàòêè. Ïðîãðåñèâíèé ïîäàòîê ðîñòå øâèäøå äîõîäó, ðåãðåñèâíèé - ïîâ³ëüí³øå éîãî, à ÷àñòêà ïðîïîðö³éíîãî ïîäàòêó â äîõîä³ çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ íåçàëåæíî â³ä òîãî, íàñê³ëüêè âåëèêèé äîõ³ä.
Òåìà 7. Òåîð³ÿ îïòèìàëüíîãî îïîäàòêóâàííÿ ³ ðîçïîä³ëó ïîäàòêîâîãî òÿãàðÿ â êîðîòêîñòðîêîâîìó òà äîâãîñòðîêîâîìó ïåð³îäàõ
1. Êðèòåð³¿ åôåêòèâíîñò³ ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè.
2. Ðîçïîä³ë ïîäàòêîâîãî ³ áîðãîâîãî òÿãàðÿ.

1. Êðèòåð³¿ åôåêòèâíîñò³ ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè.
Êðèòåð³¿ îö³íêè ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè:
1. Êðèòåð³é â³äíîñíîãî ð³âíîñò³ ïîäàòêîâèõ çîáîâ'ÿçàíü áåçïîñåðåäíüî ïîâ'ÿçàíèé ç ³äåºþ ñïðàâåäëèâîñò³ ³ ïðèïóñêàº ðîçïîä³ë ïîäàòê³â â³äïîâ³äíî äî ÿñíî âèðàæåíèìè ³ ñõâàëþâàíèìè ñóñï³ëüñòâîì ï³äõîäàìè, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü äèñêðèì³íàö³¿.
2. Åêîíîì³÷íà íåéòðàëüí³ñòü. Â³äñóòí³ñòü àáî â³äíîñíà ñëàáê³ñòü ñïîòâîðþº âïëèâó íàçèâàºòüñÿ åêîíîì³÷íî¿ íåéòðàëüí³ñòþ îïîäàòêóâàííÿ. Íåéòðàëüí³ñòü îçíà÷àº, ùî âòðó÷àííÿ äåðæàâè â äàíîìó âèïàäêó, õî÷à ³ îáìåæóº ìîæëèâîñò³ ïëàòíèê³â, âèëó÷àþ÷è ó íèõ ÷àñòèíó êîøò³â, âñå æ òàêè çàëèøàº äîñòóïíèìè ò³ âàð³àíòè ïîâåä³íêè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàéâèùîþ àëëîêàö³éíîþ åôåêòèâí³ñòþ.
3. Îðãàí³çàö³éíà ïðîñòîòà. Åôåêòèâí³ñòü îïîäàòêóâàííÿ òèì âèùå, ÷èì íèæ÷å âèòðàòè çáîðó ïîäàòê³â. Òîé àñïåêò åôåêòèâíîñò³ îïîäàòêóâàííÿ, ÿêèé ïîâ'ÿçàíèé ³ç «âíóòð³øí³ì» ïîáóäîâîþ ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè, ïîçíà÷àºòüñÿ òåðì³íîì «îðãàí³çàö³éíà ïðîñòîòà». ×èì ïðîñò³øå ïîäàòêîâà ñèñòåìà, òî ç ìåíøèìè âèòðàòàìè ôîðìóþòüñÿ äîõîäè äåðæàâè.
4. Ãíó÷ê³ñòü îïîäàòêóâàííÿ. Òåðì³íîì «ãíó÷ê³ñòü» ïîçíà÷àºòüñÿ àäåêâàòí³ñòü îïîäàòêóâàííÿ äèíàì³ö³ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â. Çì³íà ñòàâîê áóäü-ÿêîãî ïîäàòêó çäàòí³ â³ä³ãðàâàòè ïåâíó ðîëü ó ñòàá³ë³çàö³éíî¿ ïîë³òèêè.
5. Ïðîçîð³ñòü ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè. Ïîäàòêè ðîçð³çíÿþòüñÿ çà ñòóïåíåì ïðîçîðîñò³. ßêùî ïîäàòêè íåïðîçîð³, âèòðàòè ëåãêî çá³ëüøóâàòè ïîíàä îïòèìàëüíîãî ð³âíÿ. Ïðîçîð³ñòü - öå êëþ÷îâà ïåðåäóìîâà ïîë³òè÷íî¿ êîíòðîëüîâàíîñò³ ïîäàòê³â ç áîêó îñíîâíî¿ ìàñè ¿õ ïëàòíèê³â.
Íå ³ñíóº ïîäàòêó, ÿêèé ³äåàëüíî â³äïîâ³äàâ áè âñ³ì îïèñàíèì êðèòåð³ÿì îäíî÷àñíî. Öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî êðèòåð³¿ â³äîáðàæàþòü íåâëàñòèâ³ îäèí îäíîìó ïðèíöèïè åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ òà ñïðàâåäëèâîñò³.

2. Ðîçïîä³ë ïîäàòêîâîãî ³ áîðãîâîãî òÿãàðÿ.
Â Óêðà¿í³, ÿê ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ ç ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ, äîõîäè äåðæàâè ôîðìóþòüñÿ ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê îïîäàòêóâàííÿ.
Ïîäàòêîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ïëàòíèêà, äàëåêî íå çàâæäè ³äåíòè÷í³ ðåàëüíîìó ïîäàòêîâîìó òÿãàðþ, ÿêèé â³í çìóøåíèé íåñòè. Ñóêóïí³ñòü ³íäèâ³ä³â, íà ÿêèõ ôàêòè÷íî ëÿãàº òÿãàð ïîäàòêó, òîáòî òèõ, ÷èº ñòàíîâèùå ïîã³ðøóºòüñÿ ó çâ'ÿçêó ç ââåäåííÿì äàíîãî ïîäàòêó, ÿâëÿº ñîáîþ ñôåðó ä³¿ ïîäàòêó.
Íà ðèíêàõ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåì³ùåííÿ ïîäàòêîâîãî òÿãàðÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî ðîçá³æíîñòåé ì³æ çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëþºòüñÿ ñôåðîþ ïîäàòêîâèõ çîáîâ'ÿçàíü ³ åêîíîì³÷íîþ ñôåðîþ ä³¿ ïîäàòêó. Â îñíîâ³ ìåõàí³çìó ïåðåì³ùåííÿ ëåæèòü âçàºìîçàëåæí³ñòü ó÷àñíèê³â ðèíêó. Ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêèé ïëàòíèê ïîäàòê³â áåðå ó÷àñòü ó ðèíêîâèõ âçàºìîä³ÿõ ³ â ÿêîñò³ ïîêóïöÿ, ³ ÿê ïðîäàâåöü. ßêùî â³í ï³ä âïëèâîì ïîäàòêó ñêîðî÷óº ïîêóïêè, ïîäàòêîâèé òÿãàð ïåðåì³ùàºòüñÿ íàçàä, òîáòî íà éîãî ðèíêîâèõ ïàðòíåð³â-ïðîäàâö³â. ßêùî ñêîðî÷åííÿ ñòîñóºòüñÿ ïðîäàæ³â, òî òÿãàð ïåðåì³ùóºòüñÿ âïåðåä, íà ðèíêîâèõ ïàðòíåð³â-ïîêóïö³â.
Çäàòí³ñòü ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïåðåì³ùàòè ïîäàòêè íà ñâî¿õ êîíòðàãåíò³â çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó ðèíê³â, íà ÿêèõ âîíè âçàºìîä³þòü.
ßêùî ðèíîê º êîíêóðåíòíèì, òî ìîæëèâîñò³ ïåðåì³ùåííÿ ïîäàòêîâîãî òÿãàðÿ ö³ëêîì âèçíà÷àþòüñÿ ñï³ââ³äíîøåííÿì åëàñòè÷í³ñòü ïîïèòó òà ïðîïîçèö³¿. Íà êîíêóðåíòíîìó ðèíêó îêðåìîãî òîâàðó àáî ïîñëóãè ïåðåì³ñòèòè ïîäàòêîâèé òÿãàð íà êîíòðàãåíò³â âäàºòüñÿ ò³é ñòîðîí³, ÿêà ìàº ïåðåâàãó â åëàñòè÷íîñò³ îáñÿãó óãîä çà ö³íîþ.
Íà ìîíîïîë³çîâàíîìó ðèíêó, íà â³äì³íó â³ä êîíêóðåíòíîãî, íàâ³òü ñàìà âèñîêà ãíó÷ê³ñòü ïðîïîçèö³¿ íå ãàðàíòóº ïðîäàâöþ ìîæëèâ³ñòü ïîâíîãî ïåðåì³ùåííÿ ïîäàòêîâîãî òÿãàðÿ íà ïîêóïö³â. Îñê³ëüêè ïîäàòêîâèé òÿãàð äëÿ ìîíîïîë³ñòà âèðàæàºòüñÿ â òîìó ÷èñë³ â ñêîðî÷åíí³ ïðèáóòêó (ìîíîïîëüíî¿ ðåíòè), ³ çà ðàõóíîê öüîãî ñèòóàö³ÿ ìîíîïîë³ñòà ìîæå â ðÿä³ âèïàäê³â ùîäî ïîã³ðøèòüñÿ á³ëüøîþ ì³ðîþ, í³æ ç ïðîäàâöÿìè íà êîíêóðåíòíîìó ðèíêó. Îäíàê ñêîðî÷åííÿ ðåíòè òà ¿¿ ïåðåðîçïîä³ë â äîõîä äåðæàâè íå îçíà÷àþòü ¿¿ çíèêíåííÿ. Òîìó, íàâ³òü ÿêùî ìîíîïîë³ñò íåñå ³ñòîòí³ âòðàòè, à «ö³íà ïîêóïö³â» çðîñòàº ìåíøå, í³æ íà âåëè÷èíó ïîäàòêó, ïîëîæåííÿ ïîêóïö³â çàëèøàºòüñÿ ã³ðøèì, í³æ íà êîíêóðåíòíîìó ðèíêó: îáñÿã ïðîäàæ³â ìåíøå, à ö³íà âèùà.
Çì³íà îáñÿãó óãîä íà îêðåìîìó ðèíêó íå çàëèøàºòüñÿ áåç íàñë³äê³â äëÿ ³íøèõ ðèíê³â. ßêùî ïîã³ðøóþòüñÿ óìîâè çàñòîñóâàííÿ ðåñóðñ³â íà ðèíêó, áåçïîñåðåäíüî ï³ääàëîñÿ ä³¿ ïîäàòêó, ö³ ðåñóðñè ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ³íø³ ðèíêè.
Ä³¿ ïîäàòê³â âèçíà÷àþòüñÿ, ïî-ïåðøå, ñèñòåìîþ ïîïèòó òà ïðîïîçèö³¿ íà êîæíîìó ç ðèíê³â, ùî âòÿãóþòüñÿ â ïðîöåñè ïåðåðîçïîä³ëó ïîäàòêîâîãî òÿãàðÿ, ïî-äðóãå, ì³ðîþ âçàºìîçàì³ííîñò³ ³ âçàºìîäîïîâíþâàíîñò³ òîâàð³â ³ ïîñëóã, ùî ðåàë³çóþòüñÿ íà öèõ ðèíêàõ, ³, ïî-òðåòº, â³äïîâ³äíèìè âèðîáíè÷èìè ôóíêö³ÿìè. ßêùî äâà ïîäàòêè, çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ äëÿ ìîá³ë³çàö³¿ îäí³º¿ ³ ò³º¿ æ ñóìè â äîõîä äåðæàâè òÿãíå çà ñîáîþ îäíàêîâ³ åêîíîì³÷í³ íàñë³äêè äëÿ âñ³õ çíà÷èìèõ äëÿ àíàë³çó ñåêòîð³â ãîñïîäàðñòâà ³ ãðóï íàñåëåííÿ, òî òàê³ ïîäàòêè íàçèâàþòüñÿ åêâ³âàëåíòíèìè.
Íà ðèíêó ïðàö³ íàñë³äêè îïîäàòêóâàííÿ çàëåæàòü â³ä òîãî, íà ÿêèõ ä³ëÿíêàõ êðèâî¿ ïðîïîçèö³¿ ïðàö³ äîñÿãàºòüñÿ ð³âíîâàãà ÿê äî, òàê ³ ï³ñëÿ ââåäåííÿ ïîäàòêó. Ìîæëèâ³ òðè âèïàäêè.
1. ßêùî òî÷êè äîïîäàòêîâî¿ ³ ï³ñëÿ ïîäàòêîâî¿ ð³âíîâàãè ðîçòàøîâóþòüñÿ íà ä³ëÿíö³, äå åëàñòè÷í³ñòü ïðîïîçèö³¿ ïîçèòèâíà àáî íà ä³ëÿíö³, äå ïðîïîçèö³ÿ àáñîëþòíî íååëàñòè÷í³, ïåðåì³ùåííÿ ïîäàòêîâîãî òÿãàðÿ â³äáóâàºòüñÿ ïðàêòè÷íî òàê ñàìî, ÿê íà çâè÷àéíîìó êîíêóðåíòíîìó ðèíêó òîâàðó. Êîëè ð³âíîâàãà äîñÿãàºòüñÿ íà íèæí³é ÷àñòèí³, òÿãàð ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ì³æ ïðîäàâöÿìè òà ïîêóïöÿìè â³äïîâ³äíî äî ñï³ââ³äíîøåííÿì åëàñòè÷í³ñòü ïðîïîçèö³¿ ³ ïîïèòó.
2. ßêùî æ ð³âíîâàãà äîñÿãàºòüñÿ íà âåðõí³é ä³ëÿíö³, òî ïîäàòêîâèé òÿãàð ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ ëÿãàº íà ïðàö³âíèê³â, îñê³ëüêè åëàñòè÷í³ñòü ïðîïîçèö³¿ ïðàö³ â äàíîìó âèïàäêó áëèçüêà äî íóëÿ.
3. ßêùî äîïîäàòêîâà ³ ï³ñëÿïîäàòêîâà ð³âíîâàãà çíàõîäèòüñÿ íà ä³ëÿíö³ ç íåãàòèâíîþ åëàñòè÷í³ñòþ çà ö³íîþ ïðîïîçèö³¿, âèíèêàº ñïåöèô³÷íà ñèòóàö³ÿ. Çíèæåííÿ ôàêòè÷íîãî ð³âíÿ îïëàòè, òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ïîäàòêó, îáóìîâëþº â äàíîìó âèïàäêó çðîñòàííÿ ïðîïîçèö³¿ ïðàö³. Ö³íà ïðàö³ çíèæóºòüñÿ á³ëüøå, í³æ íà âåëè÷èíó ïîäàòêó.
Ê³ëüê³ñíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ âèêðèâëþâàëüíî¿ ä³¿ ïîäàòêó º íàäì³ðíèé ïîäàòêîâèé òÿãàð. ßê ñèíîí³ìè öüîãî òåðì³íó âèêîðèñòîâóþòüñÿ òåðì³íè «÷èñò³ âòðàòè â³ä îïîäàòêóâàííÿ» àáî «âòðàòè äîáðîáóòó â³ä îïîäàòêóâàííÿ».
Íàäì³ðíèé ïîäàòêîâèé òÿãàð ìîæå áóòè âèçíà÷åíî ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ãðîøîâèì åêâ³âàëåíòîì òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì çìåíøåííÿ ïîäàòêó íàäëèøêó ñïîæèâà÷à ³ âèðîáíèêà, ç îäíîãî áîêó, ³ äîõîäîì, îäåðæóâàíèõ äåðæàâîþ â³ä äàíîãî ïîäàòêó, ç ³íøîãî.
Â óìîâàõ êîíêóðåíòíîãî ðèíêó ðîçì³ð íàäëèøêîâîãî ïîäàòêîâîãî òÿãàðÿ âèçíà÷àºòüñÿ: ïî÷àòêîâèì (äîïîäàòêîâèì) ñòàíîì; ñàìèì ïîäàòêîì; ôóíêö³ºþ ïîïèòó; ôóíêö³ºþ ïðîïîçèö³¿. Ïðè çá³ëüøåíí³ ïîäàòêó íàäì³ðíèé ïîäàòêîâèé òÿãàð çðîñòàº âèïåðåäæàþ÷èì òåìïîì â ïîð³âíÿíí³ ç äîõîäàìè äåðæàâè.
Ïîäàòîê çâè÷àéíî âèêëèêàº äâîÿêîãî ðîäó çì³íè â ïîâåä³íö³ ñïîæèâà÷³â. Ïî-ïåðøå, â³äáóâàºòüñÿ ïîâíå àáî ÷àñòêîâå çàì³ùåííÿ îïîäàòêîâóâàíîãî òîâàðó ³íøèìè íà îñíîâ³ ç³ñòàâëåííÿ íîâèõ ñï³ââ³äíîøåíü ö³í ç ïîïåðåäí³ìè îö³íêàìè ãðîøîâèõ åêâ³âàëåíò³â êîðèñíîñò³. Ïî-äðóãå, îáñÿã ³ ñòðóêòóðà ñïîæèâàííÿ ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî íîâîãî ðåàëüíîãî ð³âíÿ äîõîäó, ùî ïîâ'ÿçàíî ç ïåðåãëÿäîì ãðîøîâèõ åêâ³âàëåíò³â êîðèñíîñò³ òîâàð³â ³ ïîñëóã. Îòæå, ïðè àíàë³ç³ ðåçóëüòàò³â îïîäàòêóâàííÿ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè åôåêò çàì³ùåííÿ ³ åôåêò äîõîäó.
Â óìîâàõ ìîíîïîë³¿ ïîäàòîê òàêîæ çâóæóº ñïåêòð ïîòåíö³éíî âçàºìîâèã³äíèõ óãîä ³, îòæå, òàêîæ ïîðîäæóº íàäëèøêîâèé ïîäàòêîâèé òÿãàð. Â óìîâàõ ìîíîïîë³¿ ðîçì³ð, íà ÿêèé, çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ ðîçðàõóíêó ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü çíèæóºòüñÿ îáñÿã ïðîäàæ³â, çàëåæèòü â³ä ôîðìè îïîäàòêóâàííÿ: ñïåöèô³÷íî¿ àáî âàðò³ñíî¿. Ìåíøîãî ñêîðî÷åííÿ îáñÿãó ïðîäàæ³â, â³äïîâ³äàº ³ ìåíøà âåëè÷èíà íàäëèøêîâîãî ïîäàòêîâîãî òÿãàðÿ.
Äîçâ³ëëÿ, ÿê ³ äîõ³ä, ïðåäñòàâëÿº ö³íí³ñòü äëÿ ³íäèâ³äà. Îïîäàòêóâàííÿ äîõîäó ïîäàòêîì îçíà÷àº ï³äâèùåííÿ ö³íè, ÿêó äîâîäèòüñÿ ñïëà÷óâàòè çà éîãî îäèíèöþ. Ö³íîþ â äàíîìó âèïàäêó º òå «ê³ëüê³ñòü äîçâ³ëëÿ», ÿêèì ïîòð³áíî ïîæåðòâóâàòè äëÿ îòðèìàííÿ îäèíèö³ äîõîäó. Îñê³ëüêè ïîäàòîê âèêëèêàº çì³íà ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³í, òî âèíèêàº íàäì³ðíèé ïîäàòêîâèé òÿãàð. Âåëè÷èíà íàäì³ðíîãî òÿãàðÿ îïîäàòêóâàííÿ äîõîä³â çàëåæèòü â³ä ïîäàòêîâî¿ ñòàâêè ³ â³ä ñõèëüíîñò³ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â âèòðà÷àòè äîäàòêîâ³ çóñèëëÿ çàðàäè çá³ëüøåííÿ çàðîá³òê³â.
Àëëîêàö³éí³ ð³øåííÿ ñòîñóþòüñÿ òàêîæ âèáîðó ì³æ ïîòî÷íèì ñïîæèâàííÿì ³ íàêîïè÷åííÿì. Êîëè ïîäàòêîâà ïîë³òèêà äåðæàâè íàäàº ïåðåêðó÷åíèé âïëèâ íà öåé âèá³ð, âèíèêàþòü ÷èñò³ âòðàòè. Àëëîêàö³ÿ ðåñóðñ³â â ÷àñ³ çàëåæèòü â³ä ïîäàòêîâîãî ðåæèìó. Ïðè÷îìó çíà÷åííÿ ìàþòü ïîäàòêè, ïî-ïåðøå, íà êîøòè, ÿê³ ìàþòü çáåð³ãàòèñÿ é ³íâåñòóâàòèñÿ â öüîìó ðîö³, ïî-äðóãå, íà íàêîïè÷åíèé çàïàñ ³, ïî-òðåòº, íà ïðèáóòêè â³ä ³íâåñòèö³é. Áåç îáë³êó íàäëèøêîâîãî ïîäàòêîâîãî òÿãàðÿ çàõîäè, ùî ïëàíóþòüñÿ ³ ïðîâîäÿòüñÿ äåðæàâîþ, âèãëÿäàþòü çíà÷íî äåøåâøå, í³æ âîíè êîøòóþòü íàñïðàâä³. Àíàë³ç ÷èñòèõ âòðàò êðèòè÷íî âàæëèâèé äëÿ âèðîáëåííÿ ðîçóìíî¿ ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè.
Ïðèêëàä çàñòîñóâàííÿ ïðèíöèïó äðóãîãî êðàùîãî äî îïîäàòêóâàííÿ äàº ïðàâèëî Êîðëåòòà-Õåéãà. Â³äïîâ³äíî ç öèì ïðàâèëîì ïðè îïîäàòêóâàííÿ òîâàð³â òà ïîñëóã ò³ ç íèõ, ùî º ñóáñòèòóòàìè äîçâ³ëëÿ, ïîâèíí³ îïîäàòêîâóâàòèñÿ ì³íøîþ ì³ðîþ, í³æ ò³, ùî º êîìïëåìåíòàðíèìè äîçâ³ëëþ.
Ïðàâèëî Êîðëåòòà-Õåéãà ðåàë³çóº ï³äõ³ä, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî íåíàâìèñí³ âèêðèâëåííÿ òðåáà ïî ìîæëèâîñò³ êîìïåíñóâàòè íàâìèñíèìè.
Ö³ë³ ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè âèçíà÷àþòüñÿ ôóíêö³ÿìè äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â (àëëîêàö³éíîþ, ïåðåðîçïîä³ëüíîþ, ñòàá³ë³çàö³éíîþ). Âïëèâ ïîäàòê³â íà àëëîêàö³éíó åôåêòèâí³ñòü ìàº ÷³òêó ê³ëüê³ñíó õàðàêòåðèñòèêó, à ñàìå íàäëèøêîâèé òÿãàð. Îïòèìàëüíå îïîäàòêóâàííÿ ì³í³ì³çóº íàäëèøêîâèé ïîäàòêîâèé òÿãàð. Ïðè ñòàá³ë³çàö³éí³é ôóíêö³¿ ìàºòüñÿ íà óâàç³, ùî ïîäàòêè ïîâèíí³ ïîâí³ñòþ ïîêðèòè ïîòðåáó â êîøòàõ, ÿêó ìàº äåðæàâà. Öÿ ôóíêö³ÿ ïðèéìàºòüñÿ äî óâàãè áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç ô³êñàö³þ ò³º¿ âåëè÷èíè ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü R, ÿêó íåîáõ³äíî ç³áðàòè.
Ïðè âèçíà÷åíí³ îïòèìàëüíî¿ ñòðóêòóðè ïîäàòê³â ïåðåðîçïîä³ëüí³ âèìîãè ìîæóòü âðàõîâóâàòèñÿ ïî-ð³çíîìó. Ïðîáëåìà îïòèì³çàö³¿ îïîäàòêóâàííÿ ïåðåäáà÷àº â³äîáðàæåííÿ öèõ âèìîç³ áåçïîñåðåäíüî ó ö³ëüîâ³é ôóíêö³¿. Åôåêòèâí³ñòü ³ ÷èñò³ âòðàòè îö³íþþòüñÿ ç ïîçèö³é ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó.
max W ïðè Ò (t1, ... .., tn) = R,                                     (7.1)
{t1, ... .., tn}
äå W - ð³âåíü äîáðîáóòó ñóñï³ëüñòâà;
t1, ... .., tn - ñòàâêè îïîäàòêóâàííÿ ð³çíèõ îá'ºêò³â (òîâàð³â, ïîñëóã, äîõîä³â, ³íâåñòèö³é, âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òîùî);
n - ÷èñëî îá'ºêò³â, ùîäî ÿêèõ äîïóñêàºòüñÿ äèôåðåíö³àö³ÿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ'ÿçàíü;
Ò (t1, ... .., tn) - ôóíêö³ÿ, ùî âèðàæàº çàëåæí³ñòü ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü â³ä ñòàâîê;
R - ñóìà, ÿêà ïîòð³áíà, ùîá ïðîô³íàíñóâàòè äåðæàâí³ âèòðàòè áåç ïîðóøåííÿ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ð³âíîâàãè.
Îáìåæåííÿ ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè:
1. Ãðàíè÷íî äîïóñòèì³ ð³âí³ äèôåðåíö³àö³¿ äîõîä³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàâäàííÿ ìàêñèì³çàö³¿ W çâîäèòüñÿ äî çíàõîäæåííÿ Ïàðåòî-îïòèìàëüíîãî ñòàíó åêîíîì³êè, ùî â³äïîâ³äàº öèì îáìåæåííÿì ³ îáìåæåííÿ Ò (t1, ... .., tn) = R. Ïàðåòî-îïòèìàëüíèì áóäå òàêèé ñòàí, ïðè ÿêîìó íàäì³ðíèé ïîäàòêîâèé òÿãàð äîñÿãàº ì³í³ìàëüíîãî ç ìîæëèâèõ çíà÷åíü.
2. Îáìåæåííÿ, ùî õàðàêòåðèçóþòü ñïðîìîæí³ñòü äåðæàâè ðåàëüíî ç³áðàòè òîé ÷è ³íøèé ïîäàòîê. Ïîä³áíèì îáìåæåííÿì âëàñòèâà ³íôîðìàö³éíà ïðèðîäà, ³ âîíè íå º îäíàêîâèìè â ð³çíèõ êðà¿íàõ ³ â ð³çí³ åïîõè.
Â çàëåæíîñò³ â³ä åëàñòè÷íîñò³ ïîïèòó ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü ³ íàäì³ðíèé ïîäàòêîâèé òÿãàð ð³çí³ äëÿ òîâàð³â.
²ñíóº ïðàâèëî çâîðîòíèõ åëàñòè÷íîñòåé: îïòèìàëüí³ ñòàâêè îïîäàòêóâàííÿ òîâàð³â îáåðíåíî ïðîïîðö³éí³ âåëè÷èíàì åëàñòè÷íîñòåé êîìïåíñîâàíîãî ïîïèòó íà íèõ.
Ïðàâèëî Ðàìñåÿ: Îïòèìàëüíîþ º òàêà ñòðóêòóðà îïîäàòêóâàííÿ òîâàð³â, ïðè ÿê³é êîìïåíñîâàíèé ïîïèò íà êîæåí ç íèõ çìåíøóºòüñÿ â îäíàêîâ³é ïðîïîðö³¿ â ïîð³âíÿíí³ ç ñèòóàö³ºþ äîïîäàòêîâî¿ ð³âíîâàãè.
Îïòèìàëüíà ç òî÷êè çîðó àëëîêàö³éíî¿ åôåêòèâíîñò³ ïîäàòêîâà ñòðóêòóðà, ÿêà â³äïîâ³äàº îáìåæåííÿì, ùî õàðàêòåðèçóþòü ÿê çäàòí³ñòü äåðæàâè çáèðàòè ïîäàòêè, òàê ³ êîíêðåòí³ âèìîãè äî ïåðåðîçïîä³ëó, íàçèâàºòüñÿ Ïàðåòî-îïòèìàëüíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñòðóêòóðîþ.
Ïðè îïòèì³çàö³¿ îïîäàòêóâàííÿ, ùî ïåðåñë³äóº ïåðåðîçïîä³ëüí³ ö³ë³, âèá³ð âèçíà÷àºòüñÿ: õàðàêòåðîì ôóíêö³¿ ñóñï³ëüíîãî äîáðîáóòó; äîñòóïíèì íàáîðîì ïîäàòê³â; ì³ðîþ ¿õ âïëèâó íà åêîíîì³÷íó àêòèâí³ñòü. Çàäà÷à îïòèì³çàö³¿ îïîäàòêóâàííÿ ïîëÿãàº â ì³í³ì³çàö³¿ íàäì³ðíîãî òÿãàðÿ ïîäàòê³â, ùî º â ðîçïîðÿäæåíí³ äåðæàâè ïðè çàäàí³é âåëè÷èí³ ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü ³ äåÿêèõ îáìåæåíü íà ðîçïîä³ë äîõîä³â.

Òåìà 8. Äåðæàâíå ï³äïðèºìíèöòâî ³ éîãî ðîëü â åêîíîì³ö³ äåðæàâíîãî ñåêòîðà
1. Äåðæàâíå ï³äïðèºìíèöòâî: ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ.
2. Ñóòí³ñòü òà ãîëîâí³ îçíàêè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ.
3. Ö³ë³ òà ôóíêö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìíèöòâà â åêîíîì³ö³ äåðæàâíîãî ñåêòîðà.

1. Äåðæàâíå ï³äïðèºìíèöòâî: ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ.
Äåðæàâíå ï³äïðèºìíèöòâî — öå ãîñïîäàðñüêà àáî ³íøà ï³äïðèºìíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ç âèðîáíèöòâà ìàòåð³àëüíèõ áëàã òà íàäàííÿ ïîñëóã ñóá'ºêòàì åêîíîì³êè (ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâàì ³ íàñåëåííþ).
Äåðæàâíèé ñåêòîð åêîíîì³êè ïðåäñòàâëÿº äåðæàâó ÿê ñàìîñò³éíîãî ãîñïîäàðþþ÷îãî ñóá'ºêòà, ÷àñòêà ÿêîãî çíà÷íî â³äð³çíÿºòüñÿ â îêðåìèõ êðà¿íàõ: òðàäèö³éíî ì³í³ìàëüíà äëÿ ÑØÀ é çíà÷íà äëÿ êðà¿í Çàõ³äíî¿ ªâðîïè (ïèòîìà âàãà äåðæñåêòîðó ó ÂÂÏ Àâñòð³¿ - 28 %, Ôðàíö³¿ - 20 %, Øâåö³¿ - 14 %, ²òàë³¿ - 12 %).
Âàæëèâèìè ³ñòîðè÷íèìè ÷èííèêàìè ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó äåðæàâíîãî ñåêòîðó â åêîíîì³ö³ áóëè: â³éíè é íàö³îíàëüíà îáîðîíà, ³íôðàñòðóêòóðíå çàáåçïå÷åííÿ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â, ïðîáëåìè äîâê³ëëÿ é åãàë³òàðèçì (ð³âí³ñòü). Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ó êðà¿íàõ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè ïðèâàòíèé ñåêòîð íå îõîïëþâàâ âñ³õ ñôåð ä³ÿëüíîñò³, ÷èì çóìîâëåíà ïîÿâà çíà÷íîãî äåðæàâíîãî ñåêòîðó (ðèñ. 8.1). Íàïðèêëàä, ó Í³ìå÷÷èí³ íèí³ äåðæàâ³ íàëåæèòü áëèçüêî 25 % íàö³îíàëüíîãî ìàéíà, ïåðåâàæíî â êàï³òàëîì³ñòêèõ ãàëóçÿõ.
Äåðæàâíèé ñåêòîð ó òðàäèö³éíîìó ðîçóì³íí³ - öå ñóêóïí³ñòü äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ. Âåëèêîþ ïðîáëåìîþ º åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ öüîãî ñåêòîðó, îñê³ëüêè â íüîìó âèíèêàþòü òåíäåíö³¿ äî çíèæåííÿ åôåêòèâíîñò³, ÿêîñò³ òîùî, ïîâ'ÿçàí³, ç îäíîãî áîêó, ç³ çíà÷íî ìåíøèì òèñêîì íà ö³ ï³äïðèºìñòâà ðèíêîâèõ ñèë, à ç ³íøîãî - ç ï³äòðèìêîþ äåðæàâè. Íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â òà ó 50-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. çäàâàëîñÿ, ùî ðîçøèðåííÿ äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, íàâ³òü çà ðàõóíîê íàö³îíàë³çàö³¿ íååôåêòèâíèõ âèðîáíèöòâ ³ çàñîá³â êîìóí³êàö³é, ùî ñòàëè íåïîñèëüíèì òÿãàðåì äëÿ äåðæáþäæåòó, - ìàã³ñòðàëüíèé øëÿõ ðîçâèòêó êàï³òàë³ñòè÷íî¿ åêîíîì³êè. Çãîäîì ïåðåìîãëà ðåàë³ñòè÷í³øà òî÷êà çîðó, çã³äíî ç ÿêîþ åôåêòèâíèé ðîçâèòîê ñó÷àñíîãî ðåãóëüîâàíîãî êàï³òàë³çìó çàëåæèòü íå ëèøå â³ä ïèòîìî¿ âàãè äåðæâëàñíîñò³, à øâèäøå â³ä ôóíêö³îíàëüíèõ íàâè÷îê ³ âì³íü äåðæàâíèõ óïðàâë³íö³â, ùî óïðàâëÿþòü íåþ.



Â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ
 
Âèðîáíè÷à ³ ñîö³àëüíà ³íôðàñòðóêòóðà
 
Ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíîãî ñåêòîðó
 
²ííîâàö³éí³ ïðîöåñè ó êàï³òàëî- òà íàóêîì³ñòêèõ ãàëóçÿõ
 
Òðàäèö³éí³ («õâîð³») ãàëóç³ åêîíîì³êè äëÿ çä³éñíåííÿ ñòðóêòóðíî¿ ïåðåáóäîâè

Ðèñ. 8.1. Ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè

2. Ñóòí³ñòü òà ãîëîâí³ îçíàêè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ.
ßêùî ïðèâàòí³ ï³äïðèºìñòâà êåðóþòüñÿ âèêëþ÷íî ìîòèâàìè îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðèáóòêó, òî äåðæàâí³ äîìàãàþòüñÿ çíà÷íî øèðøèõ ö³ëåé - ñò³éêîãî åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, çàñíóâàííÿ íîâèõ ³ ìîäåðí³çàö³¿ â³äñòàëèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³, âïëèâó äåðæàâè ó íàéâàæëèâ³øèõ ñåêòîðàõ åêîíîì³êè, ñêîðî÷åííÿ ³ìïîðòó ³ çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîäîñòàòíîñò³ â òîâàðàõ ñòðàòåã³÷íîãî çíà÷åííÿ, ï³äòðèìàííÿ çàéíÿòîñò³, âèð³øåííÿ åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì ðåã³îí³â òîùî. Ìîòèâ ïðèáóòêó äëÿ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ íå çàâæäè º îñíîâíèì. Óðÿä ìîæå ïåðåðîçïîä³ëÿòè ÷àñòèíó íàö³îíàëüíîãî äîõîäó, ñòâîðåíîãî ó äåðæàâíîìó ñåêòîð³, - ïîñòà÷àòè ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâàì äåøåâøó ñèðîâèíó, åëåêòðîåíåðã³þ, òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè, ðåçóëüòàòè ôóíäàìåíòàëüíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ùî çä³éñíþâàëèñü çà äåðæàâíèé ðàõóíîê òîùî.
Äî íåäîë³ê³â ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ íàëåæàòü: íåâèçíà÷åí³ñòü ãîñïîäàðÿ, ïîºäíàííÿ åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ö³ëåé, íååôåêòèâíèé ìåíåäæìåíò, çíà÷í³ ðîçì³ðè òà áþðîêðàòè÷íà ñòðóêòóðà óïðàâë³ííÿ. Îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, çàëåæí³ñòü â³ä áþäæåòíèõ êîøò³â, à íåð³äêî é ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå ïðèçâîäÿòü äî çíèæåííÿ åôåêòèâíîñò³ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñòèìóëþþòü ¿õ ïåðåõ³ä ó ïðèâàòíå (àêö³îíåðíå) âîëîä³ííÿ. Òîìó çàâäàííÿ ïîøóêó îïòèìàëüíèõ ìåæ îäåðæàâëåííÿ âëàñíîñò³, à òàêîæ ïðîáëåìà ðîçäåðæàâëåííÿ º íå íàö³îíàëüíîþ, à çàãàëüíîñâ³òîâîþ ïðîáëåìîþ (ó 70-80-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. ó áàãàòüîõ çàõ³äíèõ êðà¿íàõ â³äáóâñÿ «áóì» ðîçäåðæàâëåííÿ ³ ïðèâàòèçàö³¿). Âïðîäîâæ îñòàíí³õ òðèäöÿòè-ñîðîêà ðîê³â âèíèê íîâèé ñåêòîð - «òðåò³é» - ó ðåçóëüòàò³ ôîðìóâàííÿ çì³øàíèõ äåðæàâíî-ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ êîðïîðàö³é, äå äåðæàâà íå º îäíîîñ³áíèì âëàñíèêîì, àëå çä³éñíþº êîíòðîëü, âîëîä³þ÷è áëîêóþ÷èì àáî êîíòðîëüíèì ïàêåòîì àêö³é.
Ôîðìè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ íàäàíî íà ðèñ. 8.2.
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Рис. 8.2. Форми державних підприємств

Бюджетні (казенні) підприємства - підпорядковані міністерству, входять у систему адміністративного управління; не отримують прибутку, не платять податків; фінансуються за рахунок держбюджету, не мають зовнішніх джерел фінансування (кредит, випуск акцій, облігацій).
Державні корпорації - підприємствам надається право господарської самостійності; держава є власником, а право управління передане трудовим колективам; застосовується контрактна форма роботи з державою, конкурентні засади із застосуванням тендерів.
Змішані акціонерні товариства (поєднують переваги приватного і державного підприємництва): можливість вирішення макроекономічних завдань за умов розвитку конкурентних засад; господарська діяльність здійснюється на комерційній основі; деяким із них держава може встановлювати плани, які розробляються спільно з адміністрацією підприємства.

3. Цілі та функції державного підприємництва в економіці державного сектора.
Масштаби державного сектора характеризуються як розмірами державної власності (запасами ресурсів), так і обсягом державних доходів і витрат (потоки збираються і коштів, що витрачаються). Масштаби громадського сектору багато в чому залежать не тільки від об'єктивних економічних можливостей країни (її багатств), але також від традицій і, головне - від особливостей соціальної та економічної політики держави.
Згідно із законом Вагнера (сформульованим ще наприкінці ХІХ ст.), Частка громадського сектору в економіці постійно збільшується в історичній перспективі. У ХХ ст. питома вага громадського сектору дійсно зростав у зв'язку з тим, що цей сектор почав обслуговувати широкі верстви населення. Значно більше коштів почав витрачати на виробництво суспільних благ, особливо - на соціальні програми.
Держсектор, що знаходиться під безпосереднім контролем держави дає можливість використовувати заходи прямого адміністративного регулювання на відміну від загальних заходів макроекономічного регулювання, що відносяться переважно до непрямих методів. Це дозволяє максимально сильно і точно впливати на обсяги, структуру (асортимент) і ціни виробленої продукції, а також оперативно впроваджувати в практику стратегічні рішення. Підприємства держсектора мають більші можливості у формуванні довгострокової виробничо-інвестиційної стратегії. Для кожного такого підприємства діє своя система цілей, відповідно до якої будується діяльність держави з регулювання його роботи. Нормативно-правове забезпечення цієї регулюючої функції держави щодо підприємств державного сектору доцільно закріпити в законі про державний сектор економіки, розробку проекту якого необхідно розпочати найближчим часом.
Видається, що в перспективі розвиток держсектора має йти за такою схемою. Ряду галузей (енергетики, залізничного транспорту, зв'язку, судно-, авіа- та ракетобудування, ВПК) необхідно мати високу частку державного сектору, а деякі з них можуть навіть повністю складатися з держпідприємств. Іншими словами, слід застосовувати принцип концентрації держсектору у стратегічно важливих галузях. У всіх інших секторах його частка може бути невеликою, а в галузях, які не мають стратегічного значення, - взагалі відсутні. Особливого підходу, вимагають галузі соціальної сфери (медицина, освіта, наука, культура), при розвиток яких поряд зі світовими тенденціями необхідно враховувати національні особливості і традиції.
Держава може мати власність (наприклад, акції) в різних галузях, однак якщо його участь складає менше 50%, то передбачається лише отримання комерційного доходу відповідно до цією часткою. Саме участь держави у комерційній роботі підприємств приватного сектора має будуватися за принципом вкладення коштів в найбільш рентабельні виробничі об'єкти. Хоча подібна діяльність ніякого відношення до держсектора як такого не має, тим не менш потрібно налагодити її моніторинг поряд з моніторингом роботи держсектора.
Щоб проводити активну державну політику щодо змішаних підприємств держсектора, потрібно визначити орган, який займається їх діяльність, а також механізм прийняття та узгодження рішень між різними гілками влади. Проведення рішень у життя повинно відбуватися відповідно до статусу господарської структури зі змішаною формою власності, тобто шляхом голосування акціонерів.
Для ліквідації можливих організаційних і правових колізій між різними гілками влади з приводу управління змішаними підприємствами держсектора треба детально розробити відповідний механізм і інституційно закріпити його в нормативно-правових актах.
При розробці політики з реформування держсектора корисно звернутися до зарубіжного досвіду щодо принципів його формування. 
Масштаби і структура держсектора визначальною мірою залежать від державної фінансової допомоги, яка йому надається. Для її отримання підприємство повинно задовольняти ряду жорстких принципів. У Франції, наприклад, чисельність робітників, зайнятих на ньому, не може перевищувати 2 тис.; крім того, воно має належати до нової або модифікованої галузі промисловості, а також займатися освоєнням сучасних технологій, що призводять до випуску нової продукції, послуг або зміни їх якості.
Для здійснення макроекономічного аналізу пропонується визначення питомої ваги державного сектора в економіці як середнє арифметичне від суми показників:
- частка державного сектора у здійснених інвестиціях в основний капітал;
- частка державного сектора в загальному обсязі чистого прибутку (сальдо) суб'єктів господарювання;
- частка державного сектора в зайнятості.
Сама процедура усереднення, при якій кожному з компонентів привласнюється однакова вага, може бути визнана коректною, тому що кожен компонент «відповідає» за окремий напрям діяльності держави і, отже, у функціональному плані компоненти є «рівноправними». Такий показник, як частка державного сектора у здійснених інвестиціях в основний капітал дозволяє оцінити «довгостроковий потенціал» державного сектора. Показник загального обсягу чистого прибутку (сальдо) суб'єктів господарювання державного сектора економіки характеризує фінансові підсумки діяльності об'єктів державного сектора і, отже, його «вартість» для держави. Показник частки державного сектора в зайнятості характеризує пасивну ресурсну міць державного сектора, а саме ступінь поглинання ним робочої сили.
У країнах ЄС наявність держпідприємств вважається виправданим у наступних випадках:
- коли в рамках приватного сектора не можуть бути досягнуті умови макроекономічного оптимуму (перш за все у випадках природних монополій), а також коли мова йде про необхідність утримувати низькорентабельні або капіталомісткі, але потрібні для суспільства виробництва і підприємства, куди приватний сектор йти не хоче (інфраструктура , екологічні підприємства, деякі види наукомістких виробництв і т.п.);
- коли держава прагне контролювати ті галузі, які вона вважає важливими для економіки або оборони країни, особливо якщо виникає загроза переходу відповідних фірм під повний контроль ТНК;
- коли держава хоче мати у своєму розпорядженні інструментами регулювання господарської, зокрема інвестиційної, діяльності або модернізації економіки через відповідні програми в області НДДКР;
- коли необхідно забезпечити міжгалузеве перерозподіл ресурсів, якщо приватні господарюючі суб'єкти не в змозі це зробити;
- коли потрібно проведення цілеспрямованої регіональної політики, пов'язаної з освоєнням нових територій і розвитком відсталих районів, створення там нових виробництв, об'єктів інфраструктури і додаткових робочих місць.
У країнах Латинської Америки в ході проведених реформ були сформульовані власні додаткові принципи для визначення кола підприємств, які доцільно залишити у складі держсектора: використання підприємством невідновлюваних природних ресурсів (або контроль за таким використанням), неможливість поділу великих фірм на дрібні, великий ризик інвестування, висока соціальна значимість підприємства, історичні традиції.
Об'єктами управління державної власності згідно чинного законодавства (указ Міністерства економіки України і Фонду державного майна України № 375/2298 від 18 грудня 2003 р. «Про затвердження критеріїв ефективності управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки») є:
- майно, яке передане казенним підприємствам в оперативне управління;
- майно, яке передане державним комерційним підприємствам (далі - державні підприємства), установам та організаціям;
- майно, яке передане державним господарським об'єднанням;
- корпоративні права, що належать державі у статутних фондах господарських організацій (далі - корпоративні права держави);
- державне майно, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, управління яким здійснюється в порядку, визначеному окремими законами;
- державне майно, передане в оренду, лізинг, концесію;
- державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутних фондів або залишилося після ліквідації підприємств та організацій;
- державне майно, передане в безстрокове безоплатне користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук;
- безхазяйне та конфісковане майно, що переходить у державну власність за рішенням суду.
В сучасних умовах питання управління об'єктами державної власності в України є досить актуальними, оскільки держава почала ідентифікувати себе не лише в якості власника майна але й як законотворця, регулятора, учасника, тобто суб'єкта, що визначає і нормативно закріплює правила поведінки всіх суб'єктів економічної діяльності та як учасника, що здійснює повноваження регулятора економічних відносин.

Тема 9. Державне управління
1. Сутність державного управління.
2. Місце і роль державного управління в суспільстві.
3. Основні принципи державного управління.

1. Сутність державного управління.
Управління - це цілеспрямований вплив на складну систему. Управління може бути соціальним, технічним, біологічним.
Соціальне управління, як особливий вид управління, являє собою вплив одних людей на інших з метою упорядкування соціальне важливих процесів, забезпечення стійкого розвитку соціальних систем. Воно характеризується такими ознаками, як:
- проявляється через спільну діяльність людей, організує їх для такої діяльності у відповідні колективи та організаційно оформлює;
- має на меті упорядкування спільної діяльності шляхом забезпечення погоджених індивідуальних дій учасників такої діяльності через вплив на їх поведінку (волю);
- виступає в ролі регулятора управлінських взаємовідносин, що виникають між суб'єктом та об'єктом у процесі реалізації функцій соціального управління;
- є владним, оскільки базується на підпорядкуванні волі учасників управлінських відносин;
- має особливий апарат реалізації через організаційно оформлені групи людей.
Державне управління є видом соціального управління. В адміністративно-правовій науці немає єдиного визначення поняття державного управління. Найбільш поширеним є таке визначення: державне управління - це самостійний вид державної діяльності, що має підзаконний, виконавчо-розпорядчий характер органів (посадових осіб) щодо практичної реалізації функцій та завдань держави в процесі регулювання економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами.
Сутність державного управління проявляється в його особливостях, а саме:
- другорядний, підзаконний характер;
- організуючий характер;
- систематична, неперервна діяльність, направлена на збереження соціальної системи, її зміцнення та розвиток;
- універсальний характер в часі та просторі, тобто здійснюється завжди і кругом, де функціонують людські колективи;
- суб'єкти державного управління використовують наявні у них правові та фактичні можливості для застосування позасудового, тобто адміністративного примусу;
- у віданні органів державного управління знаходиться фактична державна міць: правові, інформаційні, економічні, технічні, ідеологічні, організаційні ресурси, якими вони розпоряджаються;
- наявність великого державного апарату;
- підконтрольний характер діяльності.

2. Місце і роль державного управління в суспільстві.
Звертаючись до вивчення місця та ролі державного управлянні слід зазначити, що вони мають свій прояв як функції державного управління - основні напрямки діяльності державних органів для виконання завдань державного управління.
Важливо знати, що в економічній та управлінській науці немає єдиної думки з приводу видів функцій державного управління, їх можна класифікувати:
а) в залежності від направленості і місця впливу:
- соціально-організаційні (вплив державних органів на об'єкти управління);
- внутрішньоорганізаційні (управління усередині державного управлінського апарату);
б) за змістом, характером і обсягом впливу:
- загальні. До загальних функцій відносяться:
1) організація (визначення організаційних положень, що встановлюють порядок управління, регламентів, нормативів, вимог, відповідальності та ін.);
2) планування (визначення мети, необхідних ресурсів, способів, строків, форм і методів поетапного контролю за діями об'єкту);
3) прогнозування (наукове передбачення, систематичне дослідження стану, структури, динаміки та перспектив управлінських явищ і процесів);
4) регулювання (через нормативно-правові акти, державний бюджет, державні контракти, податкову систему, стандарти, митні тарифи, визначення пріоритетів розвитку галузей та ін.);
5) координація (забезпечує узгодження діяльності систем управління);
6) контроль (направлений на забезпечення законності, дисципліни).
- спеціальні, які характеризують особливості конкретного суб'єкту (Президента України, КМУ, місцевих державних адміністрацій та ін.) чи об'єкту управління (економічна, соціально-культурна, адміністративно-політична сфери);
- допоміжні - сприяють процесам реалізації загальних та спеціальних функцій. До них можна віднести: стратегічне та поточне планування; фінансування, стимулювання, кадрове забезпечення, керування, діагностування та ін.
При вивченні питання про суб'єктів державного управління слід мати на увазі, що ними можуть бути:
- органи державної виконавчої влади (КМУ, міністерства та інші центральні органи, місцеві органи);
- органи місцевого самоврядування (з питань делегованих державою повноважень);
- адміністрації державних підприємств, установ та організацій та їх посадові особи.

3. Основні принципи державного управління.
Досить важливим є вивчення питання про принципи державного управління. Слід уяснити, що принципи державного управління - це основоположні ідеї, наукові положення даного виду діяльності. В економічні та управлінській науці немає єдиної думки з приводу видів принципів державного управління, підстав їх класифікації.
Найчастіше пропонується така їх класифікація:
а) загальносистемні:
- об'єктивності державного управління;
- демократизму державного управління;
- правової упорядкованості державного управління;
- законності державного управління;
- розподілу влади в державному управлінні;
- публічності державного управління;
б) структурно-цільові:
- погодженості між собою цілей державного управління за основними параметрами;
- взаємодоповнювання цілей, при якому одна ціль сприяє іншій;
- підпорядкування приватних, локальних цілей загальним цілям державного управління;
в) структурно-функціональні:
- диференціації і фіксування функцій шляхом видання правових актів і закріплення управлінських функцій в компетенції органів державного управління;
- концентрації, яка обумовлює необхідність надання певному органу таких управлінських функцій, щоб його державно-управлінський вплив дійсно направляв, організовував і регулював об'єкти управління;
- комбінування (направлений на те, щоб певна сукупність управлінських функцій від різних суб'єктів управління не допускала дублювання і паралельності);
- достатньої різноманітності, яка вимагає, щоб управлінські функції щодо того чи іншого об'єкту управління, за кількістю і змістом відповідали різним управлінським запитам останнього; відповідності управлінського впливу реальним вимогам та запитам об'єктів управління;
г) структурно-організаційні:
- єдності системи державної влади, яка забезпечує цілісність, погодженість і дієвість державно-управлінських процесів;
- територіально-галузевий, який обумовлює залежність організаційних структур від території, галузі виробництва і послуг, сфери суспільного життя;
- різноманітності організаційних зв'язків, які розкривають вертикальні і горизонтальні організаційні взаємовідносини органів державної влади і місцевого самоврядування в системі державного управління;
- поєднання колегіальності і єдиноначальності, зумовлений специфікою організаційної побудови та порядку діяльності органів державного управління;
д) структурно-процесуальні:
- відповідності елементів (методів, форм, стадій) управлінської діяльності органів державного управління їхнім функціям;
- конкретизації управлінської діяльності і особистої відповідальності за її результати;
- стимулювання раціональної і ефективної управлінської діяльності. 

Тема 10. Державне управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками
1. Об’єкти та суб’єкти державного управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками.
2. Світовий досвід державного управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками.

1. Об’єкти та суб’єкти державного управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками.
Суб’єкти управління використовують в кожній сфері та ланці фінансових відносин специфічні методи спрямованого впливу на фінанси.
Конкретными методами и формами управління фінансами є:
- фінансове планування;
- програмування;
- фінансове регулювання;
- оперативне управління;
- фінансовий контроль;
- фінансове прогнозування
Фінансове планування займає важливе місце в системі управління фінансами. Саме тут суб’єкт всебічно оцінює стан фінансів та визначає можливості їх збільшення.
Фінансове програмування – метод фінансового планування, що використовує цільовий підхід, в основі якого закладені чітко сформульовані цілі та засоби їх досягнення.
Фінансове регулювання представляє собою державну діяльність з використання всіх аспектів фінансових відносин з метою корегування параметрів виробництва.
Оперативне управління фінансами представляє собою сукупність заходів, створюваних на основі оперативного аналізу ситуацій, що має за мету отримання максимального ефекту за допомогою перерозподілу фінансових ресурсів. Склад оперативного управління зводиться до маневрування фінансовими ресурсами для вирішення знову виникаючих задач. 
Оперативне управління фінансами – це головна функція апарату управління фінансової системи: Міністерства фінансів, страхових організацій, фінансових служб підприємств. 
Фінансовий контроль, з одного боку – одна з кінцевих стадій управління фінансами, з іншого, виступає необхідною умовою ефективності управління ними.
Фінансовий контроль представляє собою сукупність дій та операцій за дотриманням фінансового законодавства. 
Контроль здійснюють законодавчі органи влади, виконавчі органи управління, фінансові, податкові, кредитні установи, страхові організації, міністерства та відомства.
Фінансове прогнозування – передбачення можливого фінансового стану, обґрунтування показників фінансових планів. Метою прогнозування є визначення можливого обсягу фінансових ресурсів, джерел їх формування та використання у майбутньому.
В умовах товарно-грошових відносин кругообіг фондів корпорацій матеріалізується у формі грошового капіталу у різних грошових фондах. А держава здійснює вплив на цю сферу відносин через податкову політику, регламентацію кредитних відносин, регулювання фінансового ринку. Тобто здійснюється не управління фінансами, а вплив на фінанси.
До сфери безпосереднього державного управління відносять лише державні фінанси. Це відносини з приводу формування лише тієї частини фінансових ресурсів, які мобілізуються державою в державному та місцевих бюджетах, спеціальних урядових фондах та державних підприємствах.
Управління фінансами включає в себе дві складові: органи управління та форми і методи управлінської діяльності (що вже були розглянуті).
Основним завданням органів управління фінансовою системою є забезпечення злагодженості у функціонуванні окремих сфер і ланок фінансових відносин. Це досягається чітким розмежуванням функцій і повноважень між фінансовими органами та інституціями. 
В Україні функціонують наступні органи управління фінансами:
- Міністерство фінансів;
- Державна контрольно-ревізійна служба;
- казначейство;
- Державна податкова адміністрація;
- рахункова та аудиторська палата України;
- Національний банк;
- Державна комісія з цінних паперів;
- Пенсійний фонд та фонд соціального страхування та комітет з нагляду за страховою діяльністю.
Центральне місце в управлінні фінансами в Україні, як і в будь-якій іншій державі, посідає Міністерство фінансів. Саме на нього покладені завдання загального керівництва всією фінансовою системою країни. 
Основними його функціями є:
- вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та розроблення заходів щодо їх реалізації;
- організація бюджетного процесу;
- здійснення заходів з мобілізації коштів через систему державного кредиту;
- організаційне регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання через установлення правил здійснення фінансових операцій, форм фінансових документів;
- організація функціонування ринку цінних паперів;
- забезпечення фінансових відносин з іншими країнами;
- організація і здійснення фінансового контролю.
Регіональні фінансові органи мають систему подвійного підпорядкування. Вертикально вони підпорядковані відповідному фінансовому органу. Горизонтально вони підпорядковані місцевим органам управління.
Державна контрольно-ревізійна служба спеціалізується на функції фінансового контролю: вона здійснює ревізії фінансових органів з питань складання і виконання бюджету, ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій державного сектору. Контрольно-ревізійна служба, як і Міністерство фінансів має регіональну структуру.
Державне казначейство створено з метою повного забезпечення і виконання Державного бюджету. Казначейство також має регіональну структуру.
Державна податкова адміністрація організовує справляння податків та контроль за дотриманням податкового законодавства. 
На неї покладені такі функції:
- розробка проектів податкового законодавства;
- проведення масово-розяснювальної роботи;
- облік платників податків та надходжень їх до бюджету;
- контроль за правильністю обчислення податків;
- накладення штрафних санкцій та адміністративних стягнень на порушників податкового законодавства.
Вищою ланкою є Головна державна податкова адміністрація. вона розробляє проекти податкового законодавства і організовує роботу та діяльність податкових органів у країні. Безпосередньо податкову роботу ведуть податкові інспекції у районах та містах.
Рахункова палата України створена з метою здійснення позавідомчого контролю за складанням і виконанням бюджету держави, аналізу бюджетної політики, контролю у сфері державного кредиту. Вона відіграє роль експертного органу, роблячи відповідні висновки і даючи рекомендації з питань фінансової діяльності органів управління. 
Аудиторська палата, хоча і не є фінансовим органом, організовує незалежний фінансовий контроль. Вона видає ліцензії юридичним та фізичним особам на право здійснювати аудиторську діяльність. 
Національний банк України є основним фінансовим органом у сфері грошового ринку. Саме він здійснює емісію грошей, які є інструментом фінансових відносин, і регулює грошовий обіг у країні. Він здійснює контроль за діяльністю комерційних банків, забезпечує проведення міжбанківських розрахунків, а також здійснює обслуговування уряду, організує касове виконання бюджету, проводить міжнародні розрахунки держави.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку організовує функціонування ринку цінних паперів. Вона проводить реєстрацію випуску цінних паперів та регулює їх кругообіг. Забезпечує формування інфраструктури ринку, видає ліцензії фінансовим посередникам, які здійснюють операції з цінними паперами. 
Пенсійний фонд створений з метою акумуляції і раціонального розміщення коштів, призначених для пенсійного забезпечення. Він виконує функції нарахування пенсій і здійснення їх виплат. Пенсійний фонд як орган управління має відповідні повноваження з контролю за повнотою і своєчасністю сплати внесків підприємств до фонду.
Фонд соціального страхування виконує аналогічні функції відносно відповідних цільових фондів.
Комітет з нагляду за страховою діяльністю видає ліцензії страховим компаніям на здійснення страхової діяльності та проводить перевірки щодо дотримання страхового законодавства, здійснює контроль за платоспроможністю страхових компаній відповідно до взятих ними зобов’язань.

2. Світовий досвід державного управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками.
Управління фінансами здійснюється через існуючу систему відносин, які зумовлені історичними, політичними та економічними умовами та підпорядковані фінансовій політиці держави. Економічний устрій визначає коло фінансових відносин, які формують сферу управлінських функцій безпосередньо держави та її органів. У країнах з розвинутою економікою більша частина фінансових відносин знаходиться поза управління державою, оскільки фінансові ресурси, в основному, формуються і використовуються їх власниками на власний розсуд.
Організація управління фінансами у провідних економічно розвинутих країнах представляє значний інтерес оскільки вона дає високу продуктивність та забезпечує ефективне функціонування економічної системи та держави в цілому.
У США управління фінансами здійснюється лише кількома державними органами: Міністерством фінансів та Адміністративно-бюджетним управлінням при Президентові.
Міністерство фінансів США є представником уряду, розроблює податкову та фінансову політику, здійснює емісію грошей, займається питанням внутрішніх позик та управлінням державних боргів, контролює дотримання фінансового законодавства, контролю за грошовим обігом.
Адміністративно-бюджетне управління при Президентові становить витратну частину федерального бюджету і є основним органом виконавчої влади.
У Німеччині органами державного управління фінансами є:
1) Міністерство фінансів, яке визначає основи фінансової, податкової, валютної та кредитної політики, складає проект бюджету та середньострокового фінансового плану, здійснює касове обслуговування бюджету й розробляє основи розподілу фінансових ресурсів між ланками бюджетної системи;
2) Федеральне відомство здійснює податкову перевірку підприємств, займається оподаткуванням іноземного капіталу, проблемами усунення подвійного оподаткування;
3) Федеральне управління здійснює управління державним боргом, здійснюючи та контролюючи виплати за ним та видачі державних кредитів.
У Франції управління фінансами здійснює Міністерство економіки, фінансів та бюджету, яке розробляє державний бюджет, контролює його виконання, здійснює касове обслуговування бюджету, фінансові операції, забезпечує зв’язок держави з підприємствами в якості акціонера або гаранта.
В Італії управління фінансів покладено на 4 державні органи:
- державні витрати і фінансовий контроль – Казначейство;
- доходи – Міністерство фінансів
- складання державного бюджету і координування фінансових ресурсів - Міністерство бюджету і планування;
- управління місцевими фінансами - Міністерство внутрішніх справ.

Тема 11. Теоретичне обґрунтування оптимальних розмірів державного сектора в трансформаційних економіках
1. Економічна теорія лобіювання державних рішень, стимули бюрократії та ефективність державного сектора.
2. Обмеження функцій державного сектора в ринковій економіці.

1. Економічна теорія лобіювання державних рішень, стимули бюрократії та ефективність державного сектора.
Одним із напрямів ТСВ є економіка бюрократії. Законодавчі органи створюють виконавчі, а ті, в свою чергу, - широкий апарат для виконання різноманітних функцій держави.
Бюрократія розвивається як ієрархічна структура всередині держави. Вона певною мірою стабілізує суспільство, допомагає зберегти наступність у керівництві, «остудити» гарячі голови. Дослівно бюрократія означає влада канцелярії. У XVI- XVII ст. цим словом називали прошарок людей, причетних до ведення державних справ правосуддя, оподаткування тощо. Сьогодні це поняття має дещо інший зміст. Бюрократія — це система фактичної влади, заснованої на сукупності формальних і неформальних зв'язків чиновників і суспільства.
Суть бюрократії полягає в заміні інтересів суспільства вузько груповими інтересами управлінського прошарку Бюрократія — це особлива форма професійного управління, якій притаманні п'ять основних принципів:
- відокремлення влади від більшості населення;
- підміна суспільних інтересів груповими;
- груповий ієрархічний лад;
- розростання представницьких установ; формалізація управління.
Поняття «бюрократизм» використовується у літературі для позначення сукупності таких явищ:
- різні дефекти в системі управління через низький професійний рівень зайнятих у ній працівників;
- індивідуальна некоректність у зв'язку з низьким культурним рівнем чиновників;
- відстоювання свого «особистого» інтересу, який протиставлений суспільству.
Що стимулює бюрократів діяти неефективно?
По-перше, відсутність конкуренції. Якщо існує конкуренція, то інший бюрократ може запропонувати надати послугу з меншими витратами.
По-друге, технологія надання послуг може бути настільки незрозумілою, що важко визначити, ефективно чи ні діє бюрократ.
По-третє, коли бюрократи конкурують один з одним, вони прагнуть зменшити витрати. Але коли програму запущено, то є можливість отримати додаткові кошти для її завершення.
По-четверте, бюрократ не зацікавлений виконувати роботу з меншими витратами. Якщо б він зекономив ресурси, то на наступний рік міг би отримати урізаний бюджет. Не випадково в останні місяці фінансового року бюрократія активно витрачає кошти.
Хоча оплата праці бюрократів не тісно пов'язана з їхньою роботою, але в довгостроковому періоді просування по службі залежить від успішної діяльності.
У своїй роботі бюрократ дотримується визначених правил і процедур. Головне правило: все має проходити через апаратні канали. Бюрократ не хоче ризикувати, а колективна відповідальність скорочує претензії стосовно внеску кожного у провал справи. Крім того, бюрократи (за деякими соціологічними і психологічними теоріями) можуть отримувати задоволення від бюрократичного процесу (тяганини, паперотворчості тощо).
Чому уряд прагне зберегти контроль над значною частиною економіки? Відповідь, яку можна знайти в кожному підручнику з «економіксу», така: ця частина економіки, як правило, перебуває в руках монополій або олігополій, від зловживань яких споживачі мають бути захищені. Однак теорія суспільного вибору дає інше пояснення: бізнес не відкидає державного регулювання, а прагне до нього, але тільки до такого, яке захищає його від ризиків динамічної конкуренції. Лоббі як раз і підтримується діловим світом для такого регулювання.
Представники бізнесу мають потужний стимул обирати різноманітні, в тому числі теоретичні, докази для отримання пільг. Економісти також мають можливість прорекламувати свої експертні дослідження на сторінках різних видань. У свою чергу державні службовці переконані, що мають право на поступки бізнесу, якщо громадськість не висловлює помітного протесту проти таких дій.
На основі сказаного виникає простий висновок: контрольовані постійно мають зв'язки з контролерами. Члени різних державних комісій виходять із приватного сектора, в який і повертаються по закінченні терміну свого мандата. Таким чином, ділові стосунки стають інструментом бізнесу.
Демократичні інститути - відома гарантія проти свавілля влади, але вони не завжди нейтральні. В західних країнах депутати лобіюють інтереси своїх суспільних груп, вимагаючи спеціальних привілеїв, субсидій і податкових пільг або такого регулювання ринку й виробництва, щоб не пустити нових конкурентів у свою сферу.
Такі переваги настільки вигідні для деяких груп, що в боротьбі за них люди готові витратити масу енергії. Громадськість майже ніколи не чинить опір цьому, бо потурання групам інтересів для пересічного громадянина означають лише незначне, інколи майже непомітне підвищення податків. Але в результаті нескінченних поступок різним групам уряди здатні інколи підняти податкові ставки так високо, що у людей зникає стимул до підприємництва.
Прихильники ТСВ вважають, що умовою ефективної боротьби з бюрократією є приватизація, її змістом - розвиток м'якої інфраструктури, а кінцевою метою - створення конституційної економіки. Поняття «м'яка інфраструктура» означає розширення економічних прав людини (посилення прав власності, чесність і відповідальність за виконання контрактів, терпимість до інакомислення, гарантії прав меншості тощо) і обмеження сфер діяльності держави.
Внеском ТСВ у науку є концепція політико-економічного циклу. Політико-економічний цикл - це цикл економічної та політичної активності уряду між виборами. Діяльність уряду між виборами підпорядкована певним закономірностям. Цю діяльність можна схематично описати так. Після виборів здійснюються заходи, спрямовані на зміну мети або масштабів діяльності попереднього уряду. Ці заходи особливо радикальні, якщо до влади приходять партії, які до цього були в опозиції.

2. Обмеження функцій державного сектора в ринковій економіці.
Нам уже відомо, що ринок має істотні недоліки. Однак можливі суттєві недоліки і в роботі уряду. В економічній теорії існує поняття «фіаско уряду». Фіаско, або провали, уряду (держави) — це випадки, коли держава не в змозі забезпечити ефективний розподіл і використання суспільних ресурсів. До фіаско держави можуть призвести: недостатність контролю над бюрократією, недосконалість політичного процесу (лобізм, раціональне незнання, логролінг, пошук політичної ренти, політико-діловий цикл та ін.), обмеженість необхідної для прийняття рішень інформації тощо.
Прийняття законів і контроль за їх виконанням — це різні функції. Якщо виборчий орган буде мати право змінювати закони, то він рано чи пізно зробить усе можливе, щоб зміцнити і розширити свою владу. Безоплатна роздача суспільних благ окремим категоріям населення, пільг групам з особливими інтересами стає умовою переобрання, інструментом купівлі підтримки більшості, тобто політичною необхідністю.
Збереження влади будь-якою ціною перетворюється в мету, а витрачання суспільних благ - у засіб її досягнення. Така тенденція приховує у собі небезпеку переродження демократії.
Тому Ф. Хайєк вважає, що у справді демократичному суспільстві необхідні три представницькі органи:
один - для занять виключно конституцією;
другий - для постійного вдосконалення кодексу справедливості;
третій - для поточного правління, тобто для розпорядження суспільними ресурсами.
Ф. Хайєк пропонує принципово новий спосіб формування законодавчих зборів. Для цього кожне покоління, яке досягнуло 45 років, вибирає із свого середовища представників строком на 15 років. Крім того, щорічно представництво оновлюється на 1/15.
Вищою інстанцією є конституція, яка визначає функції всіх органів влади. Законодавчі збори формують урядові збори. Урядові збори обирають уряд, який керує адміністративно-бюрократичним апаратом.
Така структура влади, на думку Ф. Хайєка, дасть змогу уникнути перетворення демократії на авторитарний режим.

Тема 12. Особливості становлення і суперечності державного управління в економіці України
1. Проблеми реформування державного управління та подолання суперечностей державних і особистих інтересів.
2. Напрями удосконалення системи державного управління з урахуванням світового досвіду.

1. Проблеми реформування державного управління та подолання суперечностей державних і особистих інтересів.
Аналіз нинішнього стану економіки й культури свідчить про недостатність реальних можливостей дотримання основ управління, що створює величезну складність виконання регулювальних функцій державою і, природно, подолання труднощів у соціально-економічній сфері країни.
Економічне становище України характеризується тенденцією централізації економічних ресурсів і прийняттям рішень лише на державному рівні, недосконалістю регулювання банківської системи і приватного сектору економіки, відсутністю здорових ринкових відносин і процвітанням монополізму. Це, в свою чергу, призвело до відсутності здорових фінансових відносин і монополізму, диспропорції між цінами на продукцію промисловості і сільського господарства, цінами й доходами населення, попитом і пропозицією, споживанням та накопиченням.
Тут доречно навести філософські роздуми Гегеля про взаємовідносини держави, суспільства та окремої людини: «Правительственное предписание может содержать только всеобщее. Действительный же поступок, выполнение государственных целей включает в себя особенные способы деятельности. Источником последних может быть только индивидуальный рассудок, умонастроение человека». Ми у своїх урядових рішеннях нерідко доходили, особливо у перші роки незалежності, до такої конкретизації, що безпосередні виконавці нерідко потрапляли у безвихідне становище, і справи гальмувалися.
Виконуючи свої функції, держава виходить з того, що економіка країни якраз і розвивається як самоналагоджувальна й самовідтворювальна система, а це об’єктивно визначає загальний характер настанов і рекомендацій урядових рішень. Зокрема, в таких об’єктивних умовах розвитку ринкової економіки урядові установи для досягнення визначених цілей і пріоритетів розвитку суспільства мають у своєму розпорядженні великий набір економічних, правових та адміністративних важелів, їх використання дає змогу, гарантуючи незалежність окремого громадянина, об’єднувати суспільство економічними й правовими відносинами, сприяти єдності дій, забезпечувати розвиток освіти, культури, збереження традицій, національних особливостей.
Як уже зазначалося, в умовах ринкових відносин кардинально змінюється роль держави в суспільстві. З одного боку, держава – своєрідний гарант функціонування ринкової системи, а з другого – вона не може не підтримувати ті сфери реальної економіки й життєдіяльності суспільства, де ринкові закони ефективно не спрацьовують. З цієї причини в економічній діяльності держава стає одночасно суб’єктом ринкових відносин і стабілізуючим чинником суспільного розвитку в цілому. Держава відіграє роль впливового суб’єкта ринкових відносин у системі – виробник, споживач, покупець, торгівець, інвестор, кредитор, боржник. Саме у такому призначенні виконавчої влади вже на практиці переконалися в нинішній складний перехідний період. 
У свою чергу, прерогатива держави як інституції, що зобов’язана створювати сприятливі ринкові умови для всіх суб’єктів соціально-економічних відносин, спираючись на наявні економічні й правові можливості, здійснювати прямий адміністративний і непрямий економічний вплив на економіку. Ось чому не тільки в перехідний період, а й упродовж певного періоду уже сталого ринку держава продовжує широко втручатися в окремі економічні процеси з поступовим скороченням такого впливу, віддаючи перевагу дії законам ринкової економіки. 
Держава виконує свої функції щодо розвитку економіки, зосереджуючи зусилля на пріоритетах соціально-економічних процесів, які поетапно звужуються відповідно до її входження в розвинуті ринкові відносини. Як показують світовий досвід і наші дослідження, період такого входження можна умовно поділити на три етапи, кожний з яких характеризується примірним рівнем інтервенції держави в економіку.
Перший етап, характерний для сучасного періоду розвитку економіки України, включає функції держави щодо широкого регулювання економічними процесами: розміри й формування інвестицій; обсяг державних витрат; темпи зміни реальної зарплати; рівень зайнятості; рівень інфляції, розподіл доходів; формування сукупного попиту; рівень виробництва; сальдо платіжного балансу. За підрахунками учених, зокрема професора Б. Панасюка, перший етап для нашої країни триватиме до 2035–2040 років. Про такі лаги часу втручання влади у соціально-економічні процеси треба знати науковцям і управлінцям, щоб уникати романтизму в прискоренні розвитку ринкових відносин.
Другий етап передбачає звуження функцій втручання держави в розвиток економіки, передавши їх суто ринковим відносинам. На цьому етапі функції держави щодо економіки такі: зайнятість населення, рівень інфляції, сальдо платіжного балансу, сталий рівень економічного розвитку. 
Третій етап характеризується подальшим зменшенням втручання держави в діяльність господарських суб’єктів. У такому разі перед державою постають лише найважливіші стратегічні завдання: контроль над інфляцією, досягнення нової якості зростання в його широкому розумінні. Якраз на третьому етапі суспільство відчує, що його не задовольняє ні соціалізм, ні капіталізм, а тому буде вимушене шукати третю систему суспільного ладу, в якій поєднаються позитивні практичні сторони капіталістичної системи і здебільшого теоретичні ідеали соціалістичної системи.
Протягом цих трьох етапів суспільство й держава постійно відстежують позитивні та негативні процеси в окремих секторах економіки і за необхідності держава енергійно втручається в розв’язання складних проблем в інтересах суспільства.

2. Напрями удосконалення системи державного управління з урахуванням світового досвіду.
Наука й практика розвинених країн свідчить: ринкові відносини передбачають певну свободу й обмеження, що в практичній площині має схильність до двох крайнощів. З одного боку, відсутність будь-яких обмежень і повна свобода в ринкових відносинах, які проповідував Адам Сміт, а з другого – установлення певних обмежень та впорядкування відносин юридичних і фізичних суб’єктів, які обстоював Кейнс. У першому випадку відсутність обмежень призводить до некерованості, анархії та формування «дикого ринку». У другому – упроваджується певна система для забезпечення керованості соціальних і економічних процесів.
Така система вбачається у вигляді державних структур, які своїми діями зменшують свободу відносин, впроваджуючи цивілізовані норми поведінки суб’єктів ринкових відносин. Хоча різнобічність поведінки при цьому зменшується, проте зростає певна суспільна гармонія. Формуючи таку систему, необхідно враховувати, що в ринковій економіці процеси так швидко змінюються, що громіздкі, інертні, бюрократичні, некоординовані управлінські структури не можуть ефективно впливати на них. Тому система управління потребує розвинутої, але компактної й мобільної державної структури, яка здатна постійно реагувати на ринкові вимоги, виконувати координуючі функції.
Сформувати таку систему можна двома шляхами: перший – перехід до демократично-правової системи управління як засобу здійснення гнучких ефективних реформ, здатних сприймати нове на основі постійного контролю за діяльністю виконавчої влади з боку різних політичних сил, наявності незалежної преси, обговорення народом переваг і недоліків урядової політики; другий – перехід до елементів авторитаризму як засобу забезпечення швидкого та ефективного подолання кризового стану в економіці із застосуванням непопулярних, але необхідних реформ та досягнень керованості економікою. Кожному із цих напрямів притаманна істина, яка на кожному поступі спостерігається у країнах з ринковою економікою: по-перше, ринок не передбачає необмеженої свободи дій; по-друге, є безліч особливостей цих форм управління в кожній державі.
Є чимало країн і з авторитарними (Чилі, Бразилія, Іспанія), і демократичними режимами (Швеція, Норвегія, Фінляндія), які досягли високого рівня розвитку економіки. В колишньому СРСР, де постійно розробляли й контролювали п’ятирічні плани, проте не було розвинутих ринкових відносин, економіка розвалилася, а в Японії, де також складають п’ятирічні плани, та в США, де докладно розроблений бюджет виконує роль централізованого планування, наявність ринкових відносин і відкритість суспільства сприяли ефективному розвитку економіки цих країн.
Усе це переконливо свідчить про те, що методи управління економікою в країнах мають свої особливості. В демократичних країнах Скандинавії після війни, приміром, запроваджувалося жорстке регулювання фінансового ринку, знижувалася ефективність праці, були високі податки на робочу силу. Однак це не завадило цим державам досягти вагомих результатів у розвитку економіки соціального спрямування, що ми нині й спостерігаємо. 
Наукові дослідження та набутий в Україні досвід свідчать, що річ не тільки і не так у системі управління, як у методах і засобах впливу на соціально-економічні процеси, в умінні їх застосовувати з урахуванням особливостей історичного й поточного розвитку. 
Єдине, що можна однозначно стверджувати: усі країни, яким удалося відбудувати економіку в кризовий період (США 1929–1932 рр.); після війни 1941–1945 років (Німеччина, Японія, країни Скандинавії) та ті, що досягли значних зрушень в економіці у 1980–1990-х роках (Південна Корея, Бразилія, Тайвань), мали ефективне державне регулювання соціально-економічних процесів як основи управління, а також чітко окреслену експортну орієнтацію економіки і значні обмеження імпорту.
Світовий та вже власний український досвід, а також наукові дослідження дають можливість визначити ідеологічні й методологічні основи, які зумовлюватимуть ефективне державне управління економікою. Вони передбачають такі ідеологічні основи управління:
перше – формування такої системи державного управління, щоб і виконавча влада, і приватні власники виконували свою роботу в єдиному правовому полі; 
друге – уникнення конфліктів завдяки досягнутому взаєморозумінню в політичному та економічному житті країни; 
третє – формування відкритого суспільства, приватної власності, здорових ринкових відносин (включаючи конкуренцію), вільної торгівлі; 
четверте – розвиток культури, особливо духовної, та надання пріоритетності виконанню соціальних завдань, які стають наріжним каменем структурних перетворень в економіці. 
Реалізуючи ці підходи, треба мати на увазі, що хоч би якими ідеальними були ринкові відносини, що, до речі, на практиці майже не трапляється, вони не створять належних умов для всіх їхніх учасників, тому постійне втручання держави об’єктивно необхідне. Водночас надмірне втручання держави в економіку, як правило, стає причиною спаду її ефективності. Причиною цього є недостатнє врахування індивідуальних намірів суб’єктів ринкових відносин, про які йшлося вище. Отже, практика та дослідження дають підстави стверджувати, що втручання держави необхідне, але лише такою мірою, яка дає користь для суспільства.
Здійснюючи державне регулювання економіки, важливо усвідомити, що більшість соціально-економічних процесів починає формуватися ще задовго до того, як з’являються їхні перші відчутні (позитивні чи негативні) наслідки. Цими процесами потрібно вчитися управляти, починаючи з їхнього зародження. Для цього їх необхідно розпізнавати, вивчати і спрямовувати в потрібне русло, щоб пристосовувати все другорядне чи допоміжне до основного процесу, спираючись на науково обґрунтоване передбачення його розвитку. Наукові дослідження дають підстави стверджувати, що регулювання соціально-економічними процесами – це мистецтво.
Методи, які застосовуються при цьому, залежать від системи управління, яка діє в той чи інший період, – адміністративно-командної, що передбачає безпосереднє управління юридичними і фізичними особами, чи демократично-правової, в основі якої лежить управління процесами. Отже, на сучасному етапі ми намагаємося перейти від управління особами до управління процесами. 
Прийняття обґрунтованих рішень із формування структури державного сектора економіки потребує розробки системи оцінки ефективності діяльності об'єктів державного сектора.
В Україні діє указ Міністерства економіки України і Фонду державного майна України № 375/2298 від 18 грудня 2003 р. «Про затвердження критеріїв ефективності управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки».
Критерії оцінки ефективності управлінської діяльності, відповідно до даного нормативного акта, розділені на некомерційні й комерційні. Детальний розгляд даних критеріїв дає можливість зробити висновок, що їх використання дозволяє охарактеризувати саме ефективність діяльності об'єктів державного сектора, а не ефективність управління ними (особливо ясно це видно у відношенні об'єктів другого типу). Поняття ефективності діяльності об'єкта та ефективності управління ним не тотожні, тому що поняття ефективності діяльності застосовне до результатів діяльності об'єкта, а поняття ефективності управління застосовне до процесу управління, вибору суб'єктами управління оптимальних напрямів і методів діяльності об'єкта управління. На ефективність діяльності, крім ефективності управління, впливають також фактори зовнішнього середовища.
З метою підвищення ефективності даного нормативного документа пропонується: покласти затвердження критеріїв оцінки на єдиний орган управління державним сектором (по представленню суб'єктів управління об'єктами державного сектора); поширити дію системи оцінки ефективності на об'єкти комунальної форми власності; визнати практику твердого закріплення нормативних значень ряду комерційних критеріїв недостатньо гнучкою і такою, що не відображає мінливості зовнішніх факторів, які впливають на діяльність об'єктів державного сектора. У цьому зв'язку доцільно норми показників, похідних від показника прибутку, розраховувати з урахуванням середньої норми прибутку по галузі і коригувати у зв'язку з витратами на соціальні потреби підприємства.
Крім того, відзначається, що система оцінки ефективності власне управління об'єктами державного сектора фактично відсутня.
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