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тку господарсько-політичний механізм ринкової економіки набув ознак цілісної інституційної 
системи, яка у сучасних умовах дозволяє підтримувати економічну рівновагу у динамічному 
розвитку суспільних систем господарювання. Сучасний господарсько-політичний механізм 
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Сучасна економічна теорія (як у межах те-
орії товарного виробництва, так і у межах тео-
рії загальної економічної рівноваги) розглядає 
товарно-грошовий механізм як певну абстрак-
тно-теоретичну модель функціонування сус-
пільно-економічної системи. Однак у реальній 
практиці економічний механізм завжди існує у 
певних інституційних, господарських формах, 
тобто як господарський механізм. Він включає 
в себе форми, методи та інструменти регулю-
вання суспільного відтворення відповідно до 
економічних законів суспільно-економічної 
системи. Нормальне функціонування цього 
механізму повинно створювати оптимальні 
умови для дії економічних законів, підтримки 
загальної економічної рівноваги та відносно 
організованого здійснення процесу суспільно-
го відтворення. 

Господарський механізм пов’язує у ціліс-
ність продуктивні сили певного рівня розви-
тку та відповідні їм виробничі й надбудовні 
(інституційні) відносини. Саме через модифі-
кації господарського механізму відбувається 
пристосування виробничих відносин, а також 

і суспільних інститутів до нового, більш ви-
сокого рівня розвитку продуктивних сил, що 
зумовлює його періодичні кризи, за допо-
могою яких відбувається його модифікація 
та розвиток. Це визначає необхідність дослі-
дження господарсько-політичного механізму 
ринкової економіки як певної інституційної 
системи підтримки економічної рівноваги, що 
є об’єктивним результатом прояву іманентних 
товарно-грошовим відносинам законів.

В економічній літературі дослідженню 
господарського механізму як концептуально-
го системного відображення функціонуючої 
ринкової економіки у різних аспектах присвя-
чені праці багатьох вітчизняних і закордонних 
науковців. Слід відзначити праці Л. Абалкіна, 
С. Архієреєва, Р. Барра, О. Бєляєва, А. Галь-
чинського, Дж. Гелбрейта, А. Гриценка, 
С. Кірдіної, Я. Корнаї, В. Липова, І. Мало-
го, Д. Норта, Ю. Осіпова, О. Пороховського, 
С. Степаненка, В. Тарасевича, О. Уільямсо-
на, Ф. Хайека, А. Чухна, В. Якубенка та ін. 
Разом з тим, у працях дослідників недостат-
ньо уваги приділяється аналізу взаємозв’язку 
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економічного та господарсько-політичного 
механізму ринкової економіки, розгляду його 
як об’єктивованої інституційної системи фор-
мування та підтримки економічної рівноваги у 
процесах суспільного відтворення.

Метою статті є дослідження розвитку еко-
номічного механізму ринкової економіки як 
процесу інституціоналізації господарських 
відносин, а також визначення особливостей 
функціонування сучасного господарсько-по-
літичного механізму як інституційної системи 
підтримки економічної рівноваги у сучасній 
високорозвинутій ринковій економіці.

У найбільш загальному вигляді господар-
ський механізм товарно-грошової економіки 
можна охарактеризувати як поєднання сти-
хійно організованого ринку із державним еко-
номіко-правовим (інституційним) оформлен-
ням і регулюванням господарських відносин. 
Більш детальний розгляд змісту господарсько-
го механізму дозволяє виокремити в ньому 
такі рівні (підсистеми): мікрорівень, до якого 
належать внутрішнє середовище діяльності та 
зовнішнє середовище функціонування фірми 
(відособленого товаровиробника); мезорівень, 
на якому діють ринкові інститути, що забезпе-
чують нормальний перебіг економічних про-
цесів (банки, біржі, торги, арбітражні суди, 
транспортне та складське господарство та ін.); 
макрорівень, на якому відбувається регулю-
вання економічних пропорцій і здійснюється 
організація господарського життя у межах на-
ціональної економіки. 

На макрорівні можна виокремити три скла-
дові елементи національного господарського 
механізму: а) система стихійно-конкурентного 
саморегулювання, що базується на дії закону 
вартості; б) система державного втручання в 
економіку (національна економічна політика); 
в) інституційна система організації економіч-
ного життя в державі (організація грошового 
обігу, правова система та середовище для під-
приємництва, система державного управління 
та місцевого самоуправління та ін.). Останній 
елемент є основою процесу інституціоналіза-
ції національної економіки. 

Отже, інституціоналізація, являючись по-
родженням об’єктивних економічних законів 
товарно-грошової системи, охоплює всі рів-

ні господарського механізму і при свідомій 
організації цього процесу може значно під-
вищувати ефективність його роботи. На наш 
погляд, саме цей процес пов’язує у єдине ціле 
об’єктивне (економічний базис) та суб’єктивне 
(суспільні інститути, надбудовні відносини) у 
господарському механізмі. Інституціоналіза-
ція – це процес «одягання» економічного ме-
ханізму у господарські, економіко-юридичні 
форми, тобто це процес формування, розвитку 
та вдосконалення господарського механізму. 
Це процес, що перетворює товарно-грошовий 
механізм (загальний, абстрактний у теорії) у 
конкретну господарсько-політичну форму. Це 
процес, який створює господарсько-політичну 
систему країни, що дозволяє ставити та дослі-
джувати проблему інституційної архітектоні-
ки соціально-економічних систем та інститу-
ційного аналізу їх розвитку [1; 5].

У господарському механізмі товарної еко-
номіки регулююча функція закону вартості 
виявляє себе на двох рівнях – мікроекономіч-
ному (визначає діяльність окремих підпри-
ємств) та макроекономічному (як регулятор 
пропорцій суспільного виробництва). Це ві-
дображається в існуванні двох підсистем у 
рамках господарського механізму: ринково-
конкурентної та цілеспрямовано-регульова-
ної.  На рівні мікроекономіки, в межах окре-
мих анклавів приватної власності, виробничі 
процеси регулюються в результаті свідомого, 
планомірного управління ними. На рівні ма-
кроекономіки товарне господарство саморе-
гулюється за допомогою ринково-конкурент-
ної підсистеми господарського механізму. 
Отже, через ринковий механізм здійснюється 
саморегулювання суспільного виробництва, 
встановлення пропорцій між виробництвом і 
споживанням, формування економічної рівно-
ваги, забезпечується відносно збалансований 
розвиток національної економіки.

Отже, ринково-конкурентний механізм збе-
рігає та відновлює на основі дії закону вартості 
гомеостазис (сталість, економічну рівновагу) 
товарно-грошової системи господарства, за-
безпечуючи еквівалентність вартісних відно-
син [3]. Така рівновага є відносною, оскільки 
вона здійснюється через постійні порушення 
еквівалентності обміну. В рамках вартісного 
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механізму така дезорганізація виробництва, 
що виявляється у нерівновагах в економіці, є 
об’єктивно необхідною, оскільки вона є спо-
нукальним мотивом, сигналом і покажчиком 
напряму самопристосування господарської 
системи до наявних змін.  

Історично на початку ХХ ст. виникла не-
обхідність переходу до нової структури гос-
подарського механізму, в якій певне місце 
повинна була посісти економічна діяльність 
держави. Об’єктивовані  господарські функції 
держави полягають передусім у нормалізації 
роботи регулюючих механізмів ринку, насам-
перед механізму конкуренції. Разом із впли-
вом на функціональні регулюючі механізми 
держава змушена була пом’якшувати кризові 
механізми розвитку. Отже, у першій третині 
минулого століття завершилося формування 
передумов для переходу товарного виробни-
цтва до нової стадії його еволюції, до нової 
суспільно-економічної системи. Цей перехід 
був пов’язаний не лише із якісними змінами у 
технологічному способі виробництва, ринко-
вому механізмі  чи розподільних відносинах, 
але й із демократизацією політичної системи. 

Отже, можна зробити висновок про те, що 
еволюція товарного виробництва об’єктивно 
призводить до того, що держава стає 
невід’ємним і значущим елементом регулю-
ючого механізму товарно-грошової системи 
господарства. Крім, лише на цьому етапі сис-
тема товарного господарства розвивається у 
цілісність, тобто відтворює всі необхідні для 
власного ефективного функціонування еле-
менти. 

Отже, разом із формуванням сучасної ви-
сокорозвинутої економіки відбувається мо-
дифікація господарського механізму, в його 
структурі з’являється ще одна, третя підсис-
тема – державного регулювання економічних 
процесів. Товарно-грошовий (господарський) 
механізм набуває такої структури: у сфері 
мікроекономіки і частково макроекономі-
ки – олігополістичне регулювання процесів 
виробництва та реалізації товарів; у макро-
економічній сфері (а також і на мікрорівні) – 
конкурентно-ринковий механізм і державне 
опосередковане економіко-правове та інсти-
туційне регулювання суспільних пропорцій. 

Взаємопроникаючи та переплітаючись, ці під-
системи пов’язуються у єдину цілісну інститу-
ційну систему, єдиний регулюючий механізм 
сучасної високорозвинутої економіки.  Сучас-
ний товарно-грошовий механізм являє собою 
якісно новий (але, як і раніше, ринковий) ме-
ханізм із вбудованими в нього стабілізаторами 
та розвинутою системою непрямого централі-
зованого регулювання та інституційної органі-
зації господарського життя суспільства. 

Отже, діалектичний процес розвитку та 
взаємодії стихійно-ринкового та регульова-
но-ринкового начал господарського меха-
нізму товарної економіки загалом іде у на-
прямі посилення загальної регульованості 
та посилення інституційної організованості 
економічних процесів і явищ. Однак ця регу-
льованість зовсім не означає, що суспільство 
повністю контролює напрям, темпи та кон-
кретну динаміку основоположних параметрів 
господарського життя. Імовірнісний характер 
суспільного розвитку, як і раніше, передба-
чає невизначеність результатів свідомих дій 
суб’єктів ринкової економіки. Сучасна еко-
номіка є імовірністю, багатоваріантною та до 
кінця не прогнозованою. Тому і досі лише ри-
нок може виконувати роль того гігантського 
суперскладного комп’ютера, який не лише об-
числює всі ці надзвичайно багатоваріантні та 
складні економічні, політичні й інші суспільні 
зв’язки та відносини, але й «видає» результат 
у вигляді досить чітко визначених параметрів 
економіки (рівень і динаміка обсягів виробни-
цтва, цін, курсів валют та ін.).

Регульовано-ринкове начало у господар-
ському механізмі товарної економіки виявля-
ється передусім в активній економічній діяль-
ності держави. Саме держава створює умови 
для того, щоб активна регулююча діяльність 
крупних приватних фірм працювала не на 
руйнацію господарської системи, а на творен-
ня, на підтримку економічної рівноваги, поси-
лення загальної стабільності та динамічності 
економічного розвитку. Тому здається право-
мірним висновок про те, що лише з переходом 
від монополістичної стадії до сучасного ви-
сокорозвинутого стану товарно-грошова еко-
номіка отримує адекватний своїй внутрішній 
суті господарський механізм.
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Держава як суб’єкт економіки є одно-
часно носієм політичних і організаційних 
(передусім економіко-правових) відносин. 
Суб’єктами політичних відносин є політичні 
партії, а суб’єктами організаційних відносин 
– державна бюрократія (чиновництво). Отже, 
в господарській діяльності держави з необхід-
ністю виявляється весь спектр відносин, що 
породжуються соціально-політичним устро-
єм суспільства. Тому, на наш погляд, більш 
точним здається використання терміна «гос-
подарсько-політичний механізм» для харак-
теристики сучасної суспільної форми способу 
виробництва як суб’єктно-об’єктної ціліснос-
ті [2].

Господарська діяльність держави, з огляду 
на зазначені вище причини, містить у собі еле-
мент дестабілізації економічного життя. Це 
пов’язано із тим, що, по-перше, політики, які 
приймають рішення щодо сфери економіки, 
найчастіше керуються при цьому суто полі-
тичними мотивами (насамперед, намаганням 
утриматися при владі) на противагу принци-
пам економічної раціональності та доціль-
ності. По-друге, державна бюрократія, реалі-
зуючи політичні рішення у сфері економіки, 
намагається монополізувати господарську 
владу. Прагнучи реалізувати свої вузькоего-
їстичні владні інтереси, бюрократичний апа-
рат, як показує практика, здатен деформувати 
економічний розвиток, зруйнувати нормальні 
процеси функціонування сучасної ринкової 
економіки, в результаті чого можуть форму-
ватися девіантно-мутаційні форми господар-
сько-політичного механізму [4]. Отже, про-
цеси свідомого регулювання економіки самі 
містять у собі елементи стихійності, тому 
переоцінювати роль свідомості у розвитку су-
часного суспільства не можна.

Отже, на сучасному етапі еволюції системи 
товарного виробництва сформувався новий 
господарсько-політичний механізм, який по-
єднав у собі і конкурентно-ринкові, і регульо-
вано-ринкові, і державні форми регулювання 
та саморегулювання, утворивши певну інсти-
туційну систему формування та підтримки 
загальноекономічної рівноваги. Новий госпо-
дарсько-політичний механізм приніс досить 
відчутні економічні результати, особливо у 

другій половині ХХ і на початку ХХІ ст. Не-
зважаючи на загальну суперечливість роз-
витку, очевидно, що динаміка сучасного 
ринкового господарства набуває все більшої 
організованості, тобто відбувається перехід 
від спонтанності розвитку до більшої сталості 
та разом з тим рухомості, динамічності розви-
тку відповідно до внутрішніх законів товарної 
форми організації суспільного господарства.

Останню чверть ХХ ст. і початок ХХІ іно-
ді називають «інформаційною ерою», маючи 
на увазі широке використання комп’ютерної 
техніки та технологій. Застосування електро-
нно-обчислювальної техніки дозволяє госпо-
дарюючим суб’єктам активно використову-
вати безпосередню економічну інформацію, 
що об’єктивно посилює процеси децентралі-
зації, створюючи не лише необхідність, але 
й реальну можливість передавання багатьох 
господарських (владних) функцій із центру 
(крупної фірми чи держави) на периферію, 
на горизонтальний рівень господарювання. 
Отже, загальна тенденція сучасної модифіка-
ції господарсько-політичного механізму поля-
гає у підвищенні його динамічності, гнучкос-
ті, адаптованості до швидких змін у потребах 
суспільства. 

Отже, проблема еволюції господарсько-по-
літичного механізму товарно-грошової еконо-
міки, яку ми розглянули у найбільш загальному 
вигляді, як об’єктивований системний резуль-
тат розвитку товарного господарства, а також 
проблема вибору (пошуку) ефективної моделі 
національної економічної політики є актуаль-
ними теоретичними та практичними питан-
нями розвитку людства. Щоб їх розв’язати, 
необхідно проводити подальші поглиблені до-
слідження цих проблем економічною наукою, 
в тому числі і на основі теоретичної концеп-
ції, положень і висновків, викладених у цій  
статті.

ЛІТЕРАТУРА

1. Институциональная архитектоника и динами-
ка экономических преобразований / под ред. 
д-ра экон. наук А. А. Гриценко. – Х. : Форт, 
2008. – 928 с.

ISSN 2409-6873 Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 1 (63). 

С. С. Ніколенко  21



Institutsionalnaya arhitektonika i dinamika 
ekonomicheskih preobrazovaniy / pod red. d-ra 
ekon. nauk A. A. Gritsenko. – H. : Fort, 2008. – 
928 s.

2. Ніколенко С. С. Господарсько-політичний ме-
ханізм сучасної ринкової економіки : моногра-
фія / Ніколенко С. С., Пінчук І. О. – Полтава : 
РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с.

Nіkolenko S. S. Gospodarsko-polіtichniy me-
ha nіzm suchasnoуi rinkovoуi ekonomіki : 
monografіya / Nіkolenko S. S., Pіnchuk I. O. – 
Poltava : RVV PUSKU, 2008. – 153 s.

3. Ніколенко С. С. Сутнісна основа товарно-гро-
шового господарства / Ніколенко С. С. // На-
уковий вісник Полтавського університету спо-
живчої кооперації України. Серія «Економічні 
науки». – 2002. – № 1 (5). – С. 3–8.

Nіkolenko S. S. Sutnіsna osnova tovarno-gro-
shovogo gospodarstva / Nіkolenko S. S. // 
Naukoviy vіsnik Poltavskogo unіversitetu 
spozhivchoуi kooperatsіуi Ukraуini. Serіya 

«Ekonomіchnі nauki». – 2002. – № 1 (5). – 
S. 3–8.

4. Ніколенко С. С. Господарсько-політичний ме-
ханізм транзитивних економічних систем / Ні-
коленко С. С. // Науковий вісник Полтавського 
кооперативного інституту. Серія «Економічні 
науки». – 2000. – № 1. – С. 3–7. 

Nіkolenko S. S. Gospodarsko-polіtichniy me-
ha nіzm tranzitivnih ekonomіchnih sistem / 
Nіkolenko S. S. // Naukoviy vіsnik Poltavskogo 
kooperativnogo іnstitutu. Serіya «Ekonomіchnі 
nauki». – 2000. – № 1. – S. 3–7.

5. Степаненко С. В. Інституціональний аналіз 
економічних систем (проблеми методології) : 
монографія / Степаненко С. В. – К. : КНЕУ, 
2008. – 312 с.

Stepanenko S. V. Institutsіonalniy analіz eko-
nomіchnih sistem (problemi metodologіуi) : 
monografіya / Stepanenko S. V. – K. : KNEU, 
2008. – 312 s.

С. С. Николенко, доктор экономических наук (Высшее учебное заведение Укоопсоюза 
«Полтавский университет экономики и торговли»). Хозяйственно-политический ме-
ханизм как институциональная система поддержки экономического равновесия в 
рыночной экономике.

Аннотация. Раскрыто содержание хозяйственного механизма как институциональной 
системы формирования и поддержания экономического равновесия с помощью методов логи-
ческого и абстрактно-дедуктивного анализа, исторического и диалектического. В процессе 
исторического развития хозяйственно-политический механизм рыночной экономики сформи-
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тем хозяйствования. Современный хозяйственно-политический механизм высокоразвитой 
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