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Текст лекції
1. Економічний порядок та економічна свобода.
Для соціально-економічного розвитку національної економіки,
економічного зростання, поглиблення демократизації необхідне створення
повноцінних громадянських інститутів, а також мають бути визначені й
забезпечені:
• громадянські і політичні права і свободи;
• основні обов'язки громадян;
• статус іноземців та осіб без громадянства;
• права корінних народів і національних меншин;
• основи соціального захисту;
• правовий режим власності;
• правові принципи і гарантії підприємництва;
• правила конкуренції і норм антимонопольного регулювання.
Особливого значення при розвитку демократичної національної
економіки набувають права людини.
Права людини - розроблена на основі прийнятої ООН Загальної
декларації прав людини сукупність основних прав особистості. Реалізують
права людини держава, громадські організації, міжнародні правозахисні
організації. Головним серед них є право на життя.
Пріоритетні принципи концепції прав людини:
- рівність усіх перед законом;
- захист соціально-економічних прав від нерівного й дискримінаційного
доступу до економічних і соціальних благ (багатства, освіти, охорони здоров'я,
культури та ін.).
Конкретні форми прояву економічної демократії це економічний та
свобода.
Економічний порядок - характеристика соціально-економічної системи
щодо морально-етичних і політичних норм.
Свобода в широкому значенні - це здатність окремої людини, трудового
колективу, соціальних верств приймати рішення і діяти відповідно до власних
інтересів (економічних, соціальних, політичних та ін.) і цілей з урахуванням
об'єктивних умов та загальнолюдських принципів життєдіяльності.
Голландський філософ Б. Спіноза розглядав свободу як свободу людини
від рабської залежності від зовнішніх умов, що сковують її життя; К.Маркс - як
усвідомлену необхідність (здатність людини, колективу свідомо приймати
рішення); В.Вернадський - як свободу думки і віри розумної людини.
Міра суспільної та економічної свободи визначається рівнем розвитку
продуктивних сил, суспільного поділу праці, відносин економічної власності,
господарського механізму - рівнем розвитку економічної системи, а також
соціальних, правових, політичних, культурних, національних, ідеологічних
відносин.
Свобода вибору - це:
• вибір кожною країною власної моделі соціально-економічного розвитку;
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• форма економічної свободи, що передбачає здатність власників різних видів
ресурсів (матеріальних, фінансових, інформаційних та ін.) використовувати їх
на власний розсуд в рамках існуючого законодавства, а власників робочої сили
- здійснювати будь-який вид трудової діяльності, що відповідає їх
можливостям, здібностям та інтересам, а також свободі вільного пересування в
межах країни з метою пошуку кращого місця роботи та вищої заробітної плати
(в рамках чинного законодавства).
Економічна свобода у найбільш широкому значенні - це форми
економічної поведінки підприємств, сім'ї, окремих громадян у виборі сфери
застосування своїх здібностей, знань, професії, способів розподілу доходів,
споживання матеріальних і духовних благ.
Основою економічної свободи є:
• плюралізм форм власності (приватна, колективна, державна, інтегрована);
• наявність політичної свободи;
• досконале законодавство, зорієнтоване на права людини;
• економічний прогрес;
• відсутність значної кількості безробітних тощо.
Економічна свобода економічних суб'єктів (суб'єктів господарювання) - це
право привласнювати об'єкти власності, обирати сфери прикладання своїх
знань, здібностей у межах різних форм власності та організаційно-правових
форм господарювання, а також способів придбання ресурсів, розподілу доходів,
споживання благ.
Основні економічні суб'єкти: домашні господарства, підприємства, фірми і
держава (органи державного управління, державні установи).
Економічна свобода у межах домашнього господарства - здійснюється
відтворенням людських ресурсів, самостійним прийняттям рішень щодо
споживання матеріальних і духовних благ.
Економічна свобода підприємств - реалізується у виборі різних організаційноправових форм господарювання, використання ресурсів тощо.
Економічна свобода фірм - проявляється у виборі партнерів на власний розсуд
і з урахуванням особливостей ринкової та економічної ситуації, укладання
таких форм контрактів, що найбільш повно дозволяють фірмі реалізувати цілі
без обмеження прав і свобод інших суб'єктів господарювання.
Економічна свобода держави - означає можливість формувати свою
економічну політику, втілювати її в життя, виконувати основні функції,
продиктовані інтересами нації, а не окремих соціальних класів і груп.
Суб'єкти ринкових відносин можна розділити на виробники (товарів, послуг,
духовних цінностей тощо) і споживачі.
Економічна свобода виробника - можливість вибору виду господарської
діяльності та організаційних форм господарювання, структури й обсягів
виробництва, умов реалізації, цін на продукцію та розподіл прибутку. Така
економічна свобода має поєднуватися з економічною відповідальністю за якість
вироблених товарів і наданих послуг, за дотримання чинного законодавства,
виконання договорів, збитки іншим суб'єктам економічної діяльності тощо.
Економічна свобода споживачів - полягає у можливості вільного вибору
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якісних товарів і послуг. Вона має поєднуватися з усвідомленням і
дотриманням суспільних та морально-етичних норм у цій сфері.
Для розвитку демократичної національної економіки необхідна економічна
свобода інформаційної сфери, оскільки інформація стає одним з основних
ресурсів економіки будь-якої держави.
Економічна свобода інформаційної сфери - реалізоване засобами масової
інформації, видавництвами, підприємствами інформаційного зв'язку, особами,
які займаються інформаційною діяльністю індивідуально, право самостійно
розпоряджатися коштами і майном, одержаними законними методами, вести
власну економічно-господарську діяльність за умови недопущення будь-якого
втручання власників вкладених коштів і майна у зміст та форми інформаційної
діяльності, заборони використання економічних важелів впливу на учасників
інформаційного процесу.
Для побудови демократичної національної економіки в Україні необхідно
дотримуватися економічної свободи суспільства для всіх суб'єктів
господарювання.
2. Свобода підприємництва та вибору. Конкуренція. Роль держави.
Поняття «підприємництво» запровадив у науковий обіг англійський
учений Р. Кантільон, який розглядав його як особливу економічну функцію,
важливою рисою якого є ризик.
Господарський кодекс України (ст. 42) наголошує, що «підприємництво
- це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська
діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання
прибутку».
Конкуренція є необхідною умовою ефективного функціонування
механізму саморегулювання ринкової економіки.
Конкуренція - це суперництво (змагальність) між різними учасниками
ринкової економіки за найбільш вигідні умови виробництва та реалізації
товарів і послу.
Конкуренцію породжують:
 об'єктивні умови ринкового господарювання:
 різні форми власності на засоби виробництва;
 повна економічна відокремленість і свобода вибору господарської діяльності
товаровиробників, їх повна економічна залежність від кон'юнктури ринку;
 боротьба за джерела сировини, ринки збуту виробленої продукції, сфери
використання капіталу з метою отримання найбільшого прибутку.
Суть економічної конкуренції полягає в наявності на ринку великої і
кількості незалежно діючих товаровиробників (продавців) і споживачів
(покупців) всіляких товарів, послуг та ресурсів.
Боротьба на ринку великої кількості різних товаровиробників і
постачальників ресурсів за споживача (покупця) і економічний успіх об'єктивний економічний закон.
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Можна виділити такі головні види конкуренції: товаровиробників
(продавців), споживачів (покупців), досконалу (чисту) і недосконалу,
внутрігалузеву, міжгалузеву, цінову і нецінову тощо.
Конкуренція як один із важливих елементів функціонування ринкового
механізму діє через попит, пропозицію та ринкову ціну. Так, якщо ціни на
товари та послуги зростають (за інших рівних умов), то попит зменшується,
якщо із посиленням конкуренції між товаровиробниками пропозиція товарів і
послуг збільшується, то ціни на них можуть знижуватися. Отже, ринкова ціна
товарів та послуг формується у результаті конкурентної боротьби між
виробниками і споживачами (покупцями).
Рівновага
ринкових
цін
встановлюється
за
оптимального
(збалансованого) співвідношення між попитом і пропозицією, тобто коли
кількість товарів і послуг, які хочуть купити споживачі (покупці), відповідає
кількості товарів і послуг, яку хочуть продати продавці.
Роль держави. Одним із найважливіших завдань держави в умовах
ринкових відносин є забезпечення такого співвідношення монополії і
конкуренції, яке не призводить до руйнівних наслідків в економіці. Це
завдання вирішується за допомогою антимонопольного законодавства, уперше
прийнятого в США наприкінці XIX століття законом "Про охорону
виробництва і торгівлі від незаконних обмежень та монополій" (1890 p.). Нині
практично в усіх розвинених країнах світу існує антимонопольне
законодавство. Антимонопольними визнаються закони, які забороняють угоди
і діяння, що направлені на обмеження конкуренції: розподіл ринків з метою їх
монополізації, обмеження доступу до ринку економічних суб'єктів, цінова
дискримінація та інше.
Стаття 25 Господарського кодексу України наголошує, що «держава
підтримує конкуренцію як змагання між суб’єктами господарювання, що
забезпечує завдяки їх власним досягненням здобуття ними певних економічних
переваг, внаслідок чого споживачі та суб'єкти господарювання отримують
можливість вибору необхідного товару і при цьому окремі суб'єкти
господарювання не визначають умов реалізації товару на ринку».
В Україні перший законодавчий антимонопольний акт виник у 1992 році.
Закон України "Про захист економічної конкуренції» та Господарський кодекс
України передбачають відповідальність суб'єктів господарювання за
недобросовісну конкуренцію та конкретні заходи щодо захисту підприємців і
споживачів від такої конкуренції.
Недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання чужих
позначень, фірмового найменування, рекламних матеріалів, упакування,
копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника, збирання,
розголошення та використання комерційної таємниці, а також конфіденційної
інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації іншого підприємця
тощо.
В Україні заборонено ряд антиконкурентних погоджених дій суб'єктів
господарювання.
Такими визначаються дії, спрямовані на:
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встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, націнок,
доплат;
 розподіл ринків за територіальним принципом, обсягом реалізації чи
закупівлі товарів, їх асортиментом чи за іншими ознаками з метою їх
монополізації;
 усунення з ринку або обмеження доступу до нього суб'єктів
господарювання (продавців, покупців та ін.);
 створення або підтримка дефіциту на ринку та інші дії.
Отже, антимонопольне законодавство і державне регулювання окремих
галузей мають єдину мету - забезпечити економічні умови для зростання
добробуту суспільства та запобігти перерозподілу національного багатства на
користь монополістів.
3. Демократія. Пряма демократія. Представницька демократія.
Демократія асоціюється з свободою, рівністю, справедливістю,
дотриманням прав людини, участю громадян в управлінні.
Демократія – (з грецької – народовладдя) – форма суспільної влади і
держави, що ґрунтується на визнанні народу як джерела влади.
Класичне визначення демократії дав А. Лінкольн:
«Демократія –
правління народу, обране народом, для народу».
Головними принципами демократії є:
1. Рівноправність усіх громадян.
2. Наділення їх соціальними, політичними, національними й іншими правами та
свободами, що закріплюються в законі.
3. Участь в управлінні державою і суспільством.
4. Підпорядкування меншості більшості.
Основа демократії – економічна демократія, що означає право
власності (задеклароване і фактичне) працівника на свою робочу силу, на
частку власності (колективної і державної) у формі певної кількості акцій та
реалізації через механізм привласнення економічного мінімуму дивідендів, або
право на частку приватної власності, на управління власністю
Характерною особливістю демократичного політичного режиму є
децентралізація, зосередження влади між громадянами держави з метою
надання їм можливості рівномірного впливу на функціонування владних
органів.
Основними ознаками демократичного політичного режиму є:
 наявність конституції, яка закріплює повноваження органів влади й
управління, механізм їх формування;
 визначено правовий статус особистості на основі принципу рівності перед
законом;
 поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову з визначенням
функціональних прерогатив кожної з них;
 вільна діяльність політичних і громадських організацій;
 обов'язкова виборність органів влади;
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 розмежування державної сфери та сфери громадянського суспільства;
 економічний та політичний, ідеологічний плюралізм (заборони торкаються
лише анти людських ідеологій).
Пряма демократія – весь народ (має право голосу) безпосередньо
ухвалює рішення і стежить за їх виконанням. Така форма демократії
найхарактернішої є для ранніх форм демократії, наприклад, для родової
общини. Пряма демократія існувала і в античні часи в Афінах. Так головним
інститутом влади був Народний збір, який ухвалював рішення і нерідко міг
організовувати їх негайне виконання. Подібного роду демократія існувала і в
Стародавньому Римі, в середньовічному Новгороді, у Флоренції і у ряді інших
міст-республік.
Представницька демократія – народ обирає своїх представників, і вони
від його імені управляють державою або якимсь органом влади.
Представницька демократія є найпоширенішою формою народовладдя.
Недоліки представницької демократії полягають в тому, що народні обранці,
отримавши владні повноваження, не завжди виконують волю тих, кого вони
представляють.
4. Змішана економічна система. Моделі державного регулювання
економіки.
Змішана економічна система - це система, що базується на гнучкому
механізмі державного втручання у соціально-економічні процеси, при чому як
ринок так і держава не переважають один над одним. Таким чином
характерною рисою змішаної економіки є гармонійне поєднання позитивних
якостей ринкової системи та державного регулювання.
Основні риси:
 функціонування економіки на засадах плюралізму форм власності приватної, колективної, державної та розмаїття форм господарювання оренди, акціонування, кооперації, партнерства;
 розвиток державного підприємництва і формування державного сектору
економіки;
 макроекономічне прогнозування, планування і програмування розвитку
економіки загалом та її окремих галузей;
 розподіл і перерозподіл державою ресурсів і доходів на основі формування
державного бюджету та державних фінансів, здійснення податкової
політики і соціального регулювання;
 модифікація
ринкового
ціноутворення
внаслідок
запровадження
внутрішньофірмових (трансфертних) цін і державного регулювання цін на
ресурси і продукти;
 державне регулювання науково-технічного та інноваційного розвитку;
 регулювання державою та профспілками умов, оплати та ринку праці;
 соціалізація економічної системи капіталізму на засадах соціального
страхування і соціального захисту населення, соціального партнерства;
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підтримання конкурентних умов господарювання і запобігання
монополізму.
Термін «змішана економіка» вміщує поняття сучасної економіки багатьох
розвинутих демократичних країн: більша частина господарства знаходиться у
приватних руках. Проте важливі її сфери: залізниця, паливно-енергетичний
комплекс, освіта, охорона природи, соціальний захист - належать державі та
уряд впливає на економічні та соціальні процеси. При цьому піклування деяких
держав про розвиток соціальної сфери настільки сильне, що їхню економіку
називають соціально-ринковою.
Виділяють два основні види регулювання:
Економічний лібералізм - система соціально-економічних відносин, у яких
домінують ринкові регулятори, а роль держави зведена до мінімуму.
Економічний дирижизм – передбачає значний вплив держави на соціальноекономічний розвиток країни.
Моделі державного регулювання економіки.
Американська – лібералізована система управління національною економікою,
у якій основний акцент переноситься на ринкові регулятори економічних
процесів; державне регулювання зводиться до використання правових і
опосередкованих методів з метою створення «правил гри» і сприятливих умов
для розвитку бізнесу.
Японська – централізоване регулювання соціально-економічного розвитку
країни з боку держави на основі використання переважно економічних,
опосередкованих та неформальних методів державного регулювання
економіки.
Шведська – управління соціально-економічним розвитком країни на основі
активного втручання держави у процес розподілу і перерозподілу доходів,
створення сильної системи соціального захисту населення, домінування ідей
рівності й солідарності.
Німецька – система управління національною економікою з активним
використанням ринкових регуляторів, насамперед конкуренції, і створенням на
державному рівні ефективної системи соціального захисту громадян.

