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В перші роки незалежності Української дер-
жави науково-економічною думкою основну 
увагу було приділено вивченню гіпотетичних 
умов функціонування ідеалізованої моделі рин-
кової економіки вільної конкуренції. Саме про-
блемі визначення необхідних передумов існу-
вання економічної ефективності присвячена і 
одна з головних частин сучасної економічної 
теорії. Основні результати цих досліджень було 
узагальнено у дві фундаментальні теореми еко-
номіки добробуту. Перша теорема стверджує, 
що за певних умов конкурентні ринки призво-
дять до такого розподілу ресурсів, коли не існує 
такої можливості їх перерозподілу, а отже, і не-
можливі такі зміни у виробництві і споживанні, 
щоб покращення добробуту одного суб’єкта 
відбулось не за рахунок іншого. Таке розміщен-
ня ресурсів отримало назву парето-ефективного 
(або парето-оптимального) на честь відомого 

італійського економіста-соціолога Вільфредо 
Парето (1848-1923). Отже, парето-ефективність 
– це те, що зазвичай розуміють під економічною 
ефективністю [1]. 

Друга теорема полягає у тому, що кожна 
точка на кривій утилітарних можливостей може 
досягатись конкурентною економікою за умови 
здійснення правильного розподілу ресурсів, 
який має відповідати наступним умовам. По-
перше, гранична норма заміщення в споживанні 
між двома благами має бути однаковою для всіх 
споживачів [2]. В теорії споживчого попиту під 
граничною нормою заміщення розуміють таку 
кількість одного товару, яка необхідна спожива-
чеві для того, щоб компенсувати відмову від 
певної кількості іншого товару. Іншими слова-
ми, заміщення у споживанні одного товару ін-
шим не повинно змінити загальний рівень доб-
робуту споживача. Термін було вперше введено 
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Дж. Р. Хіксом в його праці “Вартість і капітал”. 
По-друге, гранична норма технічного заміщення 
має бути однаковою в усіх виробничих проце-
сах. Гранична норма технічного заміщення ви-
робничого ресурсу (фактора виробництва) пред-
ставляє собою кількість одного фактора, необ-
хідного для заміщення іншого, при збереженні 
незмінним загального рівня виробництва. Розра-
ховується як відношення граничної продуктив-
ності першого і другого факторів або як кут на-
хилу ізокванти. По-третє, гранична норма транс-
формації будь-яких двох благ має дорівнювати 
граничній нормі заміщення в споживанні цих 
благ. Гранична норма трансформації – числове 
значення нахилу кривої виробничих можливос-
тей. Гранична норма трансформації першого 
блага в друге представляє собою величину спаду 
виробництва першого блага задля збільшення 
виробництва другого. 

Таким чином, теоретично можна стверджува-
ти, що для досягнення ефективного розміщення 
ресурсів з бажаним розподіленням доходу зо-
всім не обов’язковим є центральне планування: 
конкурентні фірми, намагаючись максимізувати 
власні прибутки, можуть діяти краще за усіх 
можливих центральних плановиків. 

Однак економічна дійсність ніколи повністю 
не узгоджується з нормативними припущеннями 
конкурентної моделі ринкової економіки. Пору-
шення цих припущень належать до так званих 
неспроможностей ринку, коли індивідуальні дії 
не ведуть до ефективної економіки за Парето. 
Саме недоліки в організації і функціонуванні 
економічної системи має виправляти державне 
регулювання, що здійснюються в рамках загаль-
нодержавної економічної політики.  

Державне регулювання економіки відобра-
жає ту частину економічної політики держави, 
що базується на легітимному використанні ін-
струментів зваженого і цілеспрямованого впли-
ву на економічні процеси в суспільстві. Відпові-
дно до фундаментальних принципів соціальної 
організації демократичного суспільства, де дер-
жава є формою організації громадян, суб’єктами 
державного регулювання є індивіди, з яких скла-
дається суспільство. Однак, враховуючи склад-
ність політичної конституції демократичного 
суспільства, де владні структури здійснюють 
вибір напрямків економічної політики, основ-
ним суб’єктом господарювання слід вважати 
владу, що уособлює державу.  

В сучасній економічній теорії існує досить 

велика кількість точок зору стосовно місця і 
ролі держави в економічній системі суспільства. 
Адже для економічної теорії проблема того, що 
повинна робити держава, які її функції, де межі 
її втручання в економічне життя суспільства, – 
це, по суті, “довічне питання”. Воно лежить в 
основі “великого розколу” на консерватизм і 
реформізм, а економічна політика, схиляючись 
то вліво, то вправо, вирішує його залежно від 
конкретних історичних умов. Вибір зайнятої 
позиції стосовно об’єктивних передумов держав-
ного регулювання економіки визначається вагою 
висунутих аргументів на користь тієї чи іншої 
моделі економічної політики. 

Наш підхід до класифікації об’єктивних пе-
редумов державного регулювання в більшій мірі 
спиратиметься на концептуальні засади такого 
напрямку, як теорія суспільної економіки (Public 
economics), що представляє собою синтез усіх 
основних підходів в економічній теорії – неокла-
сичного, кейнсіанського, нового інституціоналі-
зму, а також суто емпіричного аналізу. Центра-
льна проблема теорії суспільної економіки – 
питання про те, які послуги повинна забезпечу-
вати держава, в яких масштабах та розмірах. На 
відміну від невизначеного поняття “усуспіль-
нення”, ця теорія чітко сформулювала основні 
неспроможності ринку, в рамках яких ми зможе-
мо ідентифікувати потенційні функції держави.  

Існування монополій передбачає відсутність 
сильної конкуренції, однак сама наявність неве-
ликої кількості фірм не означає відсутності кон-
куренції. Адже може існувати можливість вихо-
ду на ринок потенційних претендентів на частку 
даного ринку, наявність товарів-заміщувачів. І 
навпаки, не завжди існують такі можливості – 
географічне положення, патент на винахід, що 
можуть надавати підприємствам монопольного 
становища. Ефект масштабу, коли витрати на 
виробництво (на одиницю випуску) зменшують-
ся разом із зростанням виробництва, є найваж-
ливішою передумовою виникнення природних 
монополій. Все це, а також Х-неефективність, 
що викликана відсутністю необхідності у мінімі-
зації витрат монополій, обумовлює неможли-
вість ефективного розподілу ресурсів в умовах 
вільного ринку. Термін Х-неефективності, який 
включає опис недосяжності монополією мінімі-
зації витрат у внутрішньому обороті фірми і 
технічну неефективність, ввів Харві Лебенстайн. 

 Проблема “зайця” займає основне місце в 
теорії колективних дій і принципово важлива 
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для економіки суспільного сектора. Вона вихо-
дить з таких передумов (у спрощеному вигляді): 

• суспільне благо, яке треба виробити, має 
абсолютну невиключеність і приблизно одна-
ковий рівень корисності для всіх споживачів; 

• мінімізація витрат в усіх випадках тотожна 
повній неучасті в передбачуваних діях; 

• примусове введення зобов’язань та їх реалі-
зація не вимагають суттєвих витрат [3]. 

 Проблема зайця (free riders problem) ілюст-
рує практичну неможливість забезпечення при-
ватним ринком суспільними благами. Адже ін-
дивіди задля покращення власного добробуту 
будуть намагатись користуватись благами, опла-
чуваними іншими, що робить їх забезпечення 
неадекватним. Для пояснення цієї тези необхід-
но, перш за все, визначитись із сутністю катего-
рії суспільного блага. У світовій економічній 
науці теорію суспільних благ започаткувала іта-
лійська школа, а саме: У. Маццола чітко визна-
чив специфічні властивості суспільних благ – їх 
неподільність та можливість використання всіма 
індивідами. Трактування суспільних благ сучас-
ною економічною теорією є дещо відмінним: до 
таких відносять блага або послуги, при забезпе-
ченні якими одного індивіда вони стають досту-
пними й для інших без додаткових затрат. Така 
особливість відрізняє їх від приватних благ, спо-
живання яких одним індивідом виключає їх спо-
живання іншими. Дослідження граничного випа-
дку “чистих” суспільних товарів, що було здійс-
нено П. Самуельсоном, дало змогу визначити, 
що такі товари мають бути неконкурентними і 
ненормованими в споживанні. Остання умова 
виключає функціонування ринку через те, що 
існує можливість отримати благо не заплативши 
за нього, а якщо так, то і ніхто не платитиме. 
Тобто нормування споживання суспільних благ 
за рахунок встановлення ціни викличе неефек-
тивну, за Парето, пропозицію цих благ, що приз-
веде до зменшення споживання і втрати суспіль-
ного “добробуту”. В рамках такого підходу дер-
жавне забезпечення означеними благами виявля-
ється оптимальним для всієї економічної систе-
ми.  

Таким чином, для визначення приналежності 
товару до однієї із категорій ми маємо зіставля-
ти граничні затрати на забезпечення кожного 
наступного індивіда і можливість обмеження 
цього індивіда у споживанні. Так, до чистих 
суспільних товарів можна віднести маяк, оборо-
ну, охорону правопорядку, адже поява додатко-

вого індивіда в суспільстві не викличе додатко-
вих затрат на його забезпечення цим благом і 
можливість обмеження цього індивіда у спожи-
ванні цим благом буде наближатися до нуля. 
Однак існують товари, які мають названі харак-
теристики в різному ступені їх прояву 
(наприклад, коли можливість нормування існує, 
але вона є небажаною або надто дорогою), що 
дозволяє їх класифікувати як змішані товари. До 
змішаних можна віднести єдині енергетичні сис-
теми, системи водопостачання, протипожежна 
служба (в таких випадках граничні затрати на 
забезпечення кожного наступного індивіда дуже 
малі, хоча і не будуть дорівнювати нулю). Ви-
значення необхідності їх забезпечення держав-
ним сектором здійснюється відповідно до основ-
них умов фундаментальної теореми економіки 
добробуту. 

Виникнення екстерналій (зовнішні ефекти) 
вважається однією з найголовніших причин рин-
кових невдач, а отже, й причин державного 
втручання. Ринок не може функціонувати ефек-
тивно, якщо існують екстерналії, під якими ми 
розуміємо ситуації, коли вигоди від споживання 
розділяються між багатьма і не можуть бути 
обмежені одним споживачем; або де економічна 
активність породжує суспільні витрати, які ніхто 
її не оплачуватиме – ні виробник, ні споживач. 
Екстерналії виникають внаслідок відсутності 
специфічних ринків, таких як ринок чистого 
повітря, миру та спокою та ін. [4]. Поява екстер-
налій може бути викликана як виробниками, так 
і споживачами. Екстерналії можуть здійснювати 
негативний вплив (негативні екстерналії) або 
позитивний (позитивні екстерналії), загальний 
вплив або конкретний. Наслідки екстерналій 
можуть мати матеріальне і нематеріальне вира-
ження. Існує також особливий тип екстерналій – 
проблема ресурсів суспільного споживання, ха-
рактерною рисою якого є наявність джерела 
рідкісних ресурсів, без обмеження в доступі. 
Екстерналії є основною причиною неспромож-
ностей ринку та неефективного розподілу ресур-
сів, а рівень затрат та виробництва, що пов’язані 
із контролем над цими екстерналіями, має неа-
декватний характер. 

Неадекватний характер рівня затрат та виро-
бництва показано на рисунку. За відсутності 
екстерналій остаточна ринкова рівновага Q2 була 
б ефективною (граничні вигоди дорівнюють 
граничним приватним затратам). У випадку, 
коли виникає екстерналія, крива пропозиції буде 
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відображати лише граничні приватні затрати і не 
відображатиме граничних суспільних затрат. 
Граничні приватні затрати не включають у себе 
вартість породжених екстерналій, а граничні 
суспільні затрати ілюструють сумарні додаткові 
затрати (приватні і суспільні) на виробництво 
додаткової одиниці продукції. Вимогою ефекти-
вності є рівність граничних суспільних затрат та 
граничної вигоди Q1. Тобто ефективний рівень 
виробництва є нижчим за рівень ринкової рівно-
ваги, а отже, ринкова рівновага виявилась нее-
фективною. Аналогічна ситуація складається і з 
ресурсами суспільного споживання – граничні 
суспільні вигоди є меншими від граничних при-
ватних вигід. 

Теоретично приватний сектор, за відсутності 
впливу держави, має наступні шляхи усунення 
екстерналій: 

• інтерналізація (перехід у внутрішній стан) – 
створення додаткової виробничої одиниці, 
яка б своїм масштабом могла поглинути дану 
екстерналію; 

• розподіл прав власності дає кожному суб’єкту 
економіки право контролю ресурсів та отри-
мання плати за їх використання; 

• юнітизація (об’єднання) забезпечує систему 
обмежень у надмірному використанні суспіль-
них ресурсів. Теорема Коуза доводить, що за 
наявності екстерналій при розподілі суспільних 
ресурсів сторони об’єднуються з метою адапта-
ції та забезпечення ефективності [5];  

• існують інші методи усунення екстерналій, 
більшість з яких можна об’єднати у методи 
санкцій з боку суспільства та пропаганда 
суспільних цінностей. Дані методи мають 
швидше моральний аспект, ніж економічний, 

тому немає сенсу його подальшого розгляду. 

Необхідність вирішення проблеми екстерна-
лій є одним із головних чинників втручання дер-
жави в економіку, адже методи приватного роз-
в’язання, як буде доведено нижче, не в змозі їх 
ефективно адаптувати.  

Державне регулювання в умовах екстерналій 
продиктовано трьома основними чинниками: 

1. Проблема товарів суспільного споживання 
на практиці не може бути розв’язана вищевказа-
ними приватними методами, адже якщо хоча б 
один із суб’єктів, переслідуючи власну вигоду, 
відмовиться від угоди юнітизації, дана домовле-
ність може бути розірвана. Саме тому в багатьох 
країнах держава законодавчо закріплює вимогу 
про юнітизацію. 

Юнітизація та інтерналізація вимагають зна-
чних трансакційних затрат, а їх організація є 
товаром суспільного споживання. Отже, у при-
ватного сектора немає стимулів для їх здійснен-
ня. Р.А. Масгрейв та А.Т. Пікок у праці “ Теорія 
державних фінансів” (1958) ширше розглянули 
це питання. Ці автори зазначають, що може ви-
никнути ситуація, за якої ри-нок неспроможний 
буде приводити до будь-яких оптимальних ре-
зультатів. Тоді виникає питання про здійснення 
державних інтервенцій для забезпечення ефек-
тивного розподілу ресурсів [6]. 

2. Сталий порядок прав власності часто спри-
чиняє неефективність приватного механізму 
зменшення наслідків від екстерналій. Іншими 
словами, не завжди можна отримати компенса-
цію за нав’язані екстерналії. 

Надлишкове виробництво благ, що спричиняє екстерналії 

 

Граничні суспільні затрати 

Граничні приватні затрати 

Гранична вигода 

Кількість продукції 

Ціна 

Q1 Q2 
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І хоча державне втручання, крім означених 
переваг, має і певні недоліки, які пов’язані з 
тим, що політичний механізм не являє собою 
досконалий засіб розподілу ресурсів та завжди 
існує можливість зловживань зацікавленими 
групами, деякі з економістів виникнення держа-
ви пов’язують саме з необхідністю створення 
механізмів по зменшенню втрат від екстерналій. 
Неповні ринки з’являються там, де приватні 
ринки не в змозі забезпечити певним товаром чи 
послугою, навіть за умови, що вартість пропози-
ції нижча від суми, яку можуть сплатити спожи-
вачі. Більшість економістів схильні думати, що 
найбільш неповними ринками в економіці є рин-
ки страхування і кредитування. Саме тому ці 
сфери постійно знаходяться в центрі уваги при 
розробці програм економічної політики, яка пе-
редбачає визначення обсягів державного забез-
печення приватними товарами. 

Суть поняття “ інформаційна асиметрія” ви-
никає внаслідок того, що інформація пов’язана з 
неспроможностями ринку, принаймні, двома 
способами. Адже, по-перше, інформація має 
риси суспільного блага, які були викладені ви-
ще. По-друге, можуть існувати ситуації, коли 
інформація про певні екстернальні властивості 
товару значно змінюється залежно від суб’єкта. 
Можливість появи економічної неефективності 
буде невеликою для пошукових товарів (search 
goods), великою – для досвідних товарів 
(experience goods) та практично завжди відбува-
тиметься для постдосвідних товарів (postex-
perience goods). Найбільший прояв даної неспро-
можності ринку виявиться за умови, коли інфор-
маційна асиметрія на первинних ринках поєдну-
ється з проблемою суспільних благ на вторинно-
му. 

Безробіття, інфляція і дисбаланс в економіці 
є найпоширенішими симптомами ринкових нев-
дач. Збільшення рівня вимушеного безробіття 
зменшує загальний рівень ефективності еконо-
міки. І хоча економічно ефективний рівень без-
робіття може бути відмінним від нуля, що спри-
ятиме постачанню робочої сили на нові робочі 
місця, однак він може суперечити розподільчим 
цілям. Високі темпи інфляції пов’язані із неви-
значеністю щодо майбутнього і криють у собі 
ризик щодо інфляційних очікувань, які підрива-
ють не тільки рівень заощаджень та інвестицій, 
а й можуть через недовіру до національної ва-
люти викликати гіперінфляцію. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зауважити, 

що всі названі ринкові невдачі не виключають 
одна одну, а більшість сучасних досліджень без-
робіття, інфляції та диспропорцій в економіці 
зводяться до спроб віднести їх до тієї чи іншої 
ринкової невдачі. Крім того, дана класифікація 
неспроможностей ринку не претендує на абсо-
лютну. Так, за визначеннями, що даються у Ви-
щій школі державної політики Каліфорнійського 
університету в Берклі, класифікація є дещо від-
мінною. Суть її розкривається у наведеній таб-
лиці.  

Таким чином, наведені вище обмеження кон-
курентної моделі ринкової економіки визнача-
ють обставини, за яких приватні дії не ведуть до 
економічної ефективності. Це, в свою чергу, 
вказує на можливість її покращення за допомо-
гою методів державного регулювання. 

Можна зробити висновок, що неспроможнос-
ті ринку вказують на обставини, за яких держав-
не регулювання може підвищити економічну 
ефективність. Але чи є даний перелік остаточ-
ним? Чи ефективність враховує всі цінності су-
часного суспільства? Серед інших цінностей 
сучасне демократичне суспільство виділяє люд-
ську гідність (рівність можливостей та мінімаль-
ний рівень споживання), збільшення рівності 
здобутків (роулсіанські та утилітаристські функ-
ції суспільного добробуту), свободу (вибору і 
здійснення підприємницької діяльності, конку-
ренції, отримання і розповсюдження інформації, 
вибору місця проживання тощо), а також збере-
ження інституціональних цінностей (сім’ ї, наці-
онального суверенітету держави тощо). Тобто, 
навіть за умови досягнення економікою парето-
ефективності, існують обставини, за яких держа-
вне втручання є необхідним: 

• власна оцінка індивідів щодо їх добробуту не 
може виступати критерієм для висновків. 
Існують заслужені індивідом блага, які держа-
ва має стимулювати, та негативні речі, яким 
вона має протидіяти. Цим обумовлюється не 
тільки необхідність інформування та обме-
ження у споживанні небажаними товарами 
(критеріями для цього можуть виступати: 
шкідливість для здоров’я паління, надмірного 
споживання алкоголю тощо), а й надання 
обов’язкових благ (початкова освіта, щеплен-
ня і т.п.). Цей погляд, коли держава обізнана 
в інтересах людей краще від них самих, отри-
мав назву патерналізм; 

• ринкова економіка не в змозі самостійно здій-
снювати соціально бажаний розподіл. Розпо-
дільчі цілі економічної політики більшою мі-
рою відображають духовні цінності суспільст-
ва та його ставлення до кожної людини. Яск-
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ретному суспільству принципах справедливості.  
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равими прикладами відмінності уявлень про 
справедливість в різних суспільствах та їх 
вплив на визначення цілей та на принципи 
проведення економічної політики можуть 
бути урахування традиційного кастового поді-
лу суспільства в Індії та принцип рівності мо-
жливостей всіх людей в європейських краї-
нах. 

Це означає, що іншими, не менш важливими, 
ніж ефективність, цілями державного регулю-
вання є досягнення розподільчої справедливості 

та збереження інституціональних цінностей. 
Втім, можна заперечити, що прагнення ефектив-
ності веде до максимальної сукупної кількості 
благ, а отже, створює найкращу можливість для 
перерозподілу. Та не слід забувати, що розмежу-
вання між справедливістю розподілу й економіч-
ною ефективністю є в певній мірі штучним, 
адже і одне, і друге є складовими цільової функ-
ції добробуту, заснованої на притаманних конк-

Перелік неспроможностей ринку та їх наслідків для ефективності економіки 
 

Неспроможність ринку Наслідки для ефективності економіки 

І. ТРАДИЦІЙНІ НЕСПРОМОЖНОСТІ РИНКУ 
А. Суспільні блага 
Неконкурентні, виключні: придатні для продажу суспільні 
товари 

Недостатня пропозиція 

Неконкурентні, невиключні: чисті суспільні блага Недостатня пропозиція 

Конкурентні, невиключні: ресурси спільної власності Надмірне споживання, недостатнє інвестування 

Б. Зовнішні ефекти 

Позитивні зовнішні ефекти Недостатня пропозиція, недостатнє спо-живання 

Негативні зовнішні ефекти Надмірна пропозиція, надмірне споживання 

Природна монополія Недостатня пропозиція, Х-неефективність 

Інформаційна асиметрія: надмірна оцінка і недооцінка якості Надмірне споживання або недостатнє споживання 

II. ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ МОДЕЛІ 
А. Ринки з небагатьма продавцями або покупцями Недостатня пропозиція 

Ендогенні вподобання Як правило, надмірне споживання 

Взаємозалежність корисностей Неефективність розподілу 

Неприйнятні вподобання Надмірне споживання 

В. Проблеми невизначеності 
Неповні ринки страхування: несприятливий вибір,  
моральна шкода й унікальні активи 

Недостатнє або надмірне споживання, недостатня пропозиція 

Неправильне розуміння ризику Надмірне або недостатнє споживання 

Г. Міжчасові проблеми: некомерційні активи  
і банкрутство 

Неповні ринки капіталу, недостатнє інвестування 

Д. Витрати пристосування Недостатнє використання ресурсів 

Б. Ендогенні або неприйнятні вподобання  


