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У статті досліджено теоретичні питання 
взаємодії держави і бізнесу. Систематизо-
вано сфери впливу держави на бізнес, визна-
чено основні форми їхнього партнерства 
та моделі взаємодії. Зазначено, що важливим 
аспектом взаємодії держави і бізнесу є їх 
цільові орієнтири, а їх поєднання є складним 
завданням практики господарювання, від 
вирішення якого залежить ефективність 
їхньої взаємодії. Автори статті впевнені, що 
проблема взаємодії влади та бізнесу в Україні 
є надзвичайно гострою та потребує нала-
годження взаємозв’язків між їхніми представ-
никами на основі взаємної відповідальності 
для вирішення проблем соціально-економіч-
ного розвитку.
Ключові слова: бізнес, держава, взаємодія 
держави і бізнесу, управлінський вплив, ефек-
тивність взаємодії держави і бізнесу.

В статье исследованы теоретические 
вопросы взаимодействия государства 
и бизнеса. Систематизировано влияние 
государства на бизнес, определены основ-
ные формы их партнерства и модели 
взаимодействия. Отмечено, что важным 
аспектом взаимодействия государства и 
бизнеса являются их целевые ориентиры, 
а их сочетание является сложной задачей 
практики хозяйствования, от решения 
которой зависит эффективность их вза-
имодействия. Авторы статьи уверены, 

что проблема взаимодействия власти и 
бизнеса в Украине является чрезвычайно 
острой и требует налаживания взаи-
мосвязей между их представителями на 
основе взаимной ответственности для 
решения проблем социально-экономиче-
ского развития.
Ключевые слова: бизнес, государство, вза-
имодействие государства и бизнеса, управ-
ляющее воздействие, эффективность вза-
имодействия государства и бизнеса.

The article deals with theoretical questions of 
interaction between the state and business. The 
authors systematize the sphere of state influence 
on business, determine the main forms of their 
partnership and models of interaction. It is noted 
that the important aspect of interaction between 
the state and business is their target bench-
marks, and their combination is a complex task 
of business management, the solution of which 
depends on the effectiveness of their interaction. 
The authors of the article are convinced that the 
problem of interaction of power and business 
in Ukraine is extremely acute and requires the 
establishment of interrelations between their rep-
resentatives on the basis of mutual responsibility 
in order to solve the problems of social and eco-
nomic development.
Key words: business, state, interaction of state 
and business, managerial influence, efficiency of 
interaction of state and business.

Постановка проблеми.  Бізнес  в  умовах  рин-
кової економіки є одним із фундаментальних дже-
рел її живлення. Його розвиток залежить від бага-
тьох умов, серед яких найважливішими є форми і 
методи взаємодії з державою. Система взаємодії 
влади  та  бізнесу  здатна  забезпечити  реалізацію 
інтересів  усього  суспільства,  сприяти  всебічному 
розвитку  бізнесу  за  умов  розбудованого  ефек-
тивно діючого середовища його функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблем бізнесу, теоретичних і прак-
тичних аспектів його взаємодії з державою є акту-
альним завданням економічної науки та практики. 
Серед  вітчизняних  учених,  які  присвятили  свої 
роботи  названій  проблематиці,  варто  відзначити 
О. Бєляєва, В. Бодрова, З. Варналія, Л. Воротіну, 
А.Л. Дідківську, М. Долішнього, С. Дригу, Б. Квас-
нюка, М. Козоріза, А. Колота, В. Кредісова, І. Куз-
нєцову, В. Мандибуру, А. Митник, М. Узунова та ін. 
Вченими проаналізовано фундаментальні основи 
розвитку бізнесу, виявлено необхідність розвитку 

бізнесу як однієї з компонент ринкової економіки, 
висвітлено  деякі  аспекти  регулювання  й  управ-
ління бізнесу з боку держави, у тому числі меха-
нізми їхньої взаємодії на різних рівнях тощо. Однак, 
незважаючи на наукові публікації та їхню цінність, 
не  повною  мірою  розкрито  теоретико-методоло-
гічний апарат взаємодії держави і бізнесу, досить 
поверхово розглянуто питання її ефективності. 

Постановка завдання.  Мета  статті  –  дослі-
дити теоретичні аспекти цільового управлінського 
впливу та характер взаємодії держави і бізнесу в 
сучасних ринкових умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Незважаючи  на  значну  актуальність  визначених 
питань, у науковій літературі не сформована цілісна 
концепція взаємодії влади і бізнесу. Хоча варто зазна-
чити, що, незважаючи на розмаїття поглядів на про-
блему  взаємодії  держави  і  бізнесу  та  їх  зовнішні 
відмінності,  в  економічній  думці,  по  суті,  існує  дві 
протилежні  позиції,  які  або  визнають  необхідність 
і  важливість  впливу  держави  на  бізнес  та  належну 
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увагу приділяють його управлінським аспектам, або 
ж заперечують необхідність діяльності держави у цій 
сфері. Домінування однієї або іншої позиції пов’язане 
з конкретним станом суспільства, відповідно, рівнем 
розвитку  продуктивних  сил  і  виробничих  відносин. 
У періоди народження або краху певних форм роз-
витку суспільства, а також у перiоди економічних криз 
роль  держави  посилюється,  а  в  період  панування 
усталених форм розвитку системи на власнiй основі 
держава самоусувається з економічної арени. 

Так,  представники  лiбералізму  та  неолібера-
лізму  пов’язували  можливість  державного  регу-
лювання  економіки  та  підприємництва  виключно 
з  коригуванням  недоліків  ринкового  механізму 
та  необхiдністю  підтримувати  конкурентний  лад. 
Прихильники  кейнсіанства  та  неокейнсіанства 
пов’язували  державне  регулювання  й  управління 
з  необхідністю  протидії  недолікам  самої  ринкової 
економіки.  У  наукових  концепціях  представників 
інституціоналiзму та неоінституціоналізму держава 
визнається  сталим  інститутом  в  економіці,  навіть 
незважаючи  на  різне  спрямування  їхніх  поглядів 
на  означені  проблеми. Що  ж  стосується  поглядів 
вiтчизняних  економістів,  то  практично  ніхто  з  них 
необхідності  втручання  держави  в  економіку  не 
заперечував,  дискусії  стосувалися  лише  питання 
конкретних форм і меж такого втручання [1].

Підсумовуючи  розглянуті  концепції,  видається 
можливість  систематизувати  сфери  впливу  дер-
жави на бізнес (табл. 1). 

Як  бачимо,  сфера  діяльності  держави  є  зна-
чною, перелік  інструментів  і  важелів впливу  її на 
економіку, на бізнес є багатоманітним, а спосіб їх 
застосування залежить від стану розвитку суспіль-
ства,  історичних умов, що складаються в країні в 
певний час. Взаємини влади і бізнесу в розвинених 
демократичних країнах, на думку класика-монета-
риста М. Фрідмена, здійснюється у різних практич-
них формах, де держава виконує різні функції:

  держава як законодавець, форматор норма-
тивно-правових правил здійснення бізнесу;
  держава як замовник, найбільший споживач 

створених товарів і послуг;
  держава як ключовий ринковий гравець, який 

забезпечує «розумні» економічні умови ведення біз-
несу, використовуючи різноманітні механізми регулю-
вання економічних явищ та процесів. Саме остання 
форма взаємодії  відповідає  вимогам соціально орі-
єнтованого капіталізму та позбавлена «обману і шах-
райства в інтересах загального блага» [2].

У  сучасній  літературі,  як  правило,  взаємодія 
влади  та  бізнесу  розглядається  через  призму 
форм  їхнього  партнерства.  Так,  учені  виділяють 
три найбільш розповсюджені форми партнерства: 
економічне, правове та організаційне. Економічне 
партнерство передбачає здійснення спільної  гос-
подарської  діяльності  державними  органами  та 
підприємницькими  структурами,  спрямованої  на 
одержання  неподаткового  бюджетного  доходу  за 
рахунок використання ресурсів підприємницького 
сектору.  Така  взаємодія  здійснюється  через дер-
жавні унітарні підприємства; державні корпорації; 
корпорації  за  державною  участю;  державно-при-
ватне  партнерство;  ринкові  взаємовідносини: 
закупівлі, тендери, інвестиційні контракти тощо [3].

Правове партнерство полягає у  спільній орга-
нізації процесу і механізмів регулювання бізнесу з 
боку держави через спільне розроблення законо-
давства, функціонування саморегульованих орга-
нізацій тощо. Така форма взаємодії держави і біз-
несу  реалізується  через  державне  регулювання 
підприємницької  діяльності;  державне  регулю-
вання конкуренції; державне регулювання взаємо-
дії державних і підприємницьких структур. Своєю 
чергою,  організаційне  партнерство  здійснюється 
через  різні форми  взаємної  участі  у  структурних 
підрозділах  влади  і  бізнесу,  у  тому  числі  взаєм-
ному впливі на прийняття рішень [3]. 

Таблиця 1
Внесок представників лібералізму і неолібералізму, кейнсіанства і неокейнсіанства  

та інституціоналізму в дослідження впливу держави на бізнес
Сфери впливу держави на бізнес Представники економічних концепцій

 захист, координація господарюючих суб’єктів та створення 
стабільних умов для їхньої діяльності

А. Сміт, Л. Роббінс, В. Ойкен, Л. Ерхард,  
Дж. Гелбрейт, Дж. Б’юкенен, М. Бунге,  
І. Вернадський, Д. Піхно, П. Мігулін

 подолання наслідків зовнішніх ефектів А. Пігу
 стимулювання та підтримка конкуренції, у тому числі 
створення конкурентного середовища В. Ойкен, Л. Ерхард

 усунення монополії та наслідків недобросовісної 
конкуренції В. Ойкен

 регулювання підприємницької активності за допомогою 
розмірів інвестицій залежно від фази економічного циклу Дж.М. Кейнс, Е. Хансен

 підтримка, у т. ч. фінансова, окремих нерентабельних 
підприємств, особливо малих і середніх, новостворених 
підприємницьких структур

В. Ойкен, Л. Ерхард

 спрямування фінансової, податкової та грошово-кредитної 
полiтики на розвиток підприємництва

М. Фрідмен, А. Мюллер-Армак, Дж.М. Кейнс,  
Е. Хансен, Дж. Гелбрейт
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Розвиток  взаємодії  між  владою  і  бізнесом  є 
відображенням  змін  економічних  відносин  у  сус-
пільстві.  Цікавою  є  розробка  трьохзонної  моделі 
взаємодії  влади  і  бізнесу,  що  включає  відносно 
відокремлені  напрями  їхньої  взаємодії  у  вигляді 
«білої», «чорної» та «сірої» зон. Так, «біла зона» 
ґрунтується на  створенні  єдиних  правил  гри для 
бізнесу та їх примусу державою до виконання пра-
вил у разі допущених порушень. Ця зона охоплює 
формальні практики, такі як регулювання законо-
давством податкових відносин, адміністративного 
та економічного регулювання бізнесу (реєстрації, 
ліцензування,  контролю  і  примусу  до  виконання 
встановлених  норм  тощо),  конкурси  з  розподілу 
державних замовлень. 

«Чорна  зона»  заснована  на  індивідуальних 
корисливих  інтересах  окремих  представників 
органів  державної  влади  та  таких  засобів  досяг-
нення інтересів підприємця, як хабар, залучення у 
бізнес чиновника тощо. Фактично ця зона охоплює 
неформальні  кримінальні  практики,  насамперед 
корупцію. Своєю чергою, «сіра зона» охоплює від-
носини між владою і бізнесом, які засновані на вза-
ємній зацікавленості сторін із використанням таких 
інструментів досягнення  інтересів підприємця, як 
добровільний  або  добровільно-примусовий  вне-
сок.  Ця  зона  заснована  на  неформальних  прак-
тиках  поборів  із  підприємців,  що  безпосередньо 
не пов’язані з корупцією, та практиці його нефор-
мального  торгу  з  владою  щодо  умов  функціону-
вання конкретного бізнесу [4]. Переважання тієї чи 
іншої «зони» у взаємодії влади і бізнесу залежить 
від рівня розвитку економіки країни, її соціального 
спрямування  та  сформованої  системи  спільного 
врахування інтересів усіх суб’єктів.

Технологія  взаємодії  держави  і  бізнесу  визна-
чається  наявністю  різних  інституційних  суб'єктів  у 
частині побудови механізму управління такою взає-
модією. Світовий досвід засвідчує про наявність най-
більш поширених концептуальних моделей співробіт-
ництва: інституційної та посередницької [5, с. 66].

Інституційна  модель  передбачає  активну 
участь  різних  асоціацій  та  об'єднань  бізнесу  у 
взаємодії з владними структурами. Бізнес-асоціа-
ція – це структурно і функціонально організована 
система, що є незалежною від державних та інших 
структур, діє у правовому полі, захищає інтереси і 
задовольняє  потреби  своїх  членів, що  входять  в 
асоціацію на підставі добровільності та рівноправ-
ності  [6].  У  розвинених  країнах  бізнес-асоціації 
відіграють важливу роль у забезпеченні соціально-
економічного  розвитку,  є  фактором  підвищення 
ефективності функціонування економічного, полі-
тичного і соціального середовища. Крім того, вони 
є дієвою формою самоорганізації бізнесового спів-
товариства і виступають посередниками у налаго-
джені діалогу між бізнесом та владою. Можливості 
активної участі у прийнятті рішень у сфері бізнесу 

відповідають  як  потребам  самих  членів  асоціації 
й  усього  бізнесу,  так  і  реалізують  демократичні 
принципи  громадянського  суспільства  та  самої 
держави в економіці сучасного ринкового типу.

Серед  переваг  такої  моделі  варто  назвати: 
зменшення  рівня  зрощення  влади  з  бізнесом; 
забезпечення  інституціоналізації  і  формалізації 
контактів  представників  державного  і  комерцій-
ного  секторів.  Недоліками  такої  технології  вза-
ємодії держави і бізнесу є: висока бюрократизація 
системи  представництва  інтересів  через  спілки 
та  асоціації;  неможливість  повного  представни-
цтва  інтересів  бізнесу  через  асоціації,  які  явля-
ють  собою  диверсифіковані  структури,  пов'язані 
з  декількома  галузями  економіки;  неможливість 
реалізації  різноманіття  форм  і  каналів  зв'язку  з 
держструктурами [5, с. 66]. 

Своєю чергою, посередницька модель характе-
ризується появою конкурентної ланки незалежних 
посередників, що розвиваються у напрямі профе-
сіоналізації,  спеціалізації,  диференціації  та  роз-
ширення  спектру  послуг.  Така  форма  взаємодії 
держави і бізнесу має незаперечні переваги: вико-
ристання позитивів вільної конкуренції для вибору 
найбільш  життєздатних  форм  співпраці;  висока 
гнучкість та мобільність у процесі взаємодії; роз-
виток ринків посередництва й послуг для забезпе-
чення представництва  інтересів. Серед основних 
недоліків  такої моделі  називають:  високу  загрозу 
зіткнення  інтересів  в  умовах  значного  числа 
суб'єктів взаємодії та потенційне звуження інфор-
маційного простору для отримання  конкурентних 
переваг [5, с. 66]. 

Стає  зрозумілим, що  в  сучасній  ринковій  еко-
номіці  партнерство  влади  і  бізнесу  є  не  тільки 
«вигідним  заходом»,  який  прагне  скомпілювати 
інтереси влади й бізнесу, а є звичайною необхід-
ністю,  яка  пов’язана  із  подовженням  існування 
капіталістичної  економічної  системи  та  її  соціа-
лізацією.  Останнє  підкреслюють  А.М.  Колот  та 
О.М.  Поплавська,  стверджуючи,  що  саме  нові 
форми  взаємодії  держави  і  бізнесу,  підвищення 
управлінської участі держави у вирішенні проблем 
підприємницького сектору стали причинами «дру-
гого дихання» державного капіталізму та стимулю-
вали процеси виходу із кризи кінця 2000-х років [7].

У  такому  розумінні  актуальним  є  визначення 
цілей взаємодії влади і бізнесу з боку обох сторін. 
Так, цільовими орієнтирами держави у взаємодії з 
бізнесом є:
  досягнення глобальних цілей шляхом консо-

лідації зусиль та потенціалу економічних суб’єктів; 
  розширення  суспільних  функцій  підприєм-

ництва,  використання  потенціалу  бізнес-сектору 
для зростання ефективності діяльності;
  інтегрування потенціалу приватного сектору 

в розроблення та реалізацію стратегій соціально-
економічного розвитку [8, с. 51];
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  залучення бізнесу до розбудови інфраструк-
тури економіки;
  розширення партнерства у сфері реалізації 

інноваційних проектів тощо.
Своєю чергою, цільовими орієнтирами бізнесу 

у взаємодії з державою є такі:
  створення  безпечного  в  економічній,  полі-

тичній та соціальній площині середовища для роз-
витку бізнесу на правовій основі;
  збереження  позитивної  динаміки  ринкових 

перетворень,  захист  інтересів  національного  біз-
несу,  зростання  купівельної  спроможності  насе-
лення, а отже, прибутків підприємств;
  розширення можливостей для ведення біз-

несу  за рахунок використання потенціалу мезое-
кономіки та впливу на вибір пріоритетів розвитку 
[8, с. 51];
  наявність  «незахоплених»  корупцією  дер-

жавних структур, відсутність ситуації, за якої інтер-
еси держави підміняються інтересами окремого її 
представника, що має на меті отримання «ренти» 
від свого службового положення;
  прозорість різних форм взаємодії держави з 

бізнесом, які б функціонували на паритетній основі;
  можливість отримання фінансової допомоги 

на реалізацію суспільно корисних завдань тощо. 
Поєднання  цільових  орієнтирів  держави  і  біз-

несу є складним завданням практики господарю-
вання, від вирішення якого залежить ефективність 
їхньої  взаємодії.  Загальновідомо,  що  поняття 
«ефективність»  дослівно  означає  «результат», 
тобто наслідок зміни стану певного об’єкта, зумов-
леної дією деяких чинників. Означені зміни можуть 
мати  як  позитивний,  так  і  негативний  характер, 
тобто  є  підстави  говорити  про  досягнення  пев-
ної  мети  управлінської  діяльності  або  про  необ-
хідність  коригувальних  заходів,  спрямованих  на 
оптимізацію  здійснюваного  процесу.  Феномен 
«ефективність взаємодії влади  і бізнесу» є часто 
вживаним, однак малодослідженим у науці. Про-
блема  полягає  у  тому, що  практично  неможливо 
оцінити форми взаємозв'язку між державою і біз-
несом, сутність яких полягає у зворотному впливі 
одного суб’єкта на інший.

На нашу думку, оцінка ефективності такої вза-
ємодії може здійснюється через призму таких двох 
процесів:
  рівень розвитку бізнесу – великого як основи 

структурної  політики  економічного  розвитку  та 
малого і середнього підприємництва як бази існу-
вання середнього класу;
  оптимізацію  ролі  держави  в  економіці,  яка 

виявляється не тільки в її участі у реалізації стра-
тегії національного розвитку, а й у здатності вирі-
шувати  (повністю  або  спільно  із  бізнесом)  про-
блеми соціально-економічного розвитку.

Для України проблема взаємодії влади та біз-
несу є надзвичайно гострою, а  їхні представники 

поки що  так  і  не  знайшли  оптимуму  у  своїх  вза-
ємовідносинах. Останнє пов’язане з тим, що фор-
мування  відносин між  державою  і  бізнесом було 
зумовлене:
  неефективними процесами приватизації  та 

роздержавлення, які призвели до зниження ефек-
тивності  виробництва  та  механічного  неконтр-
ольованого розвитку бізнесу;
  відсутністю концепції  управлінського впливу 

держави на бізнес, яка враховувала б інтереси сус-
пільства, а не окремих олігархічних груп, що в під-
сумку призводило до формальності у їх взаємодії;
  розвитком  бізнесу  без  адекватних  ринко-

вих інститутів в умовах значних адміністративних 
обмежень,  що  уповільнило  встановлення  ефек-
тивної взаємодії між цими суб’єктами, викривило 
їх взаємовідносини через відсутність стимулів до 
відродження  національного  виробництва,  поши-
рення  тіньового  сектору  і  значну  корумпованість 
адміністративно-бюрократичного апарату;
  надмірним  впливом  політичного  складника 

економічного  реформування,  що  призводило  до 
непослідовності  та  неефективності  прийнятих 
рішень  і  негативно  позначилося  на  формуванні 
великого бізнесу [9, с. 26–27];
  високим  рівнем  влади  монополій  на  вну-

трішньому ринку України, що створює й досі пере-
пони для розвитку вільної та добросовісної конку-
ренції [10].

Висновки з проведеного дослідження.  Усе 
вищезазначене  зумовлює  необхідність  виро-
блення власної моделі взаємодії держави і бізнесу, 
враховуючи  теоретичні  здобутки  у  цій  сфері  та 
позитивний світовий досвід. Не викликає сумніву, 
що відносини між владою і бізнесом повинні фор-
муватися на основі взаємної відповідальності, що 
забезпечить гармонізацію їхніх інтересів у напрямі 
підвищення соціальних стандартів, рівня та якості 
життя населення в Україні. 
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STATE AND BUSINESS: TARGET MANAGEMENT AND CHARACTER OF INTERACTION

The article deals with theoretical questions of interaction between the state and business. The authors sys-
tematize the sphere of state influence on business, determine the main forms of their partnership and models 
of interaction. It is noted that the important aspect of the interaction between the state and business is their 
target benchmarks, and their combination is a complex task of business management, the solution of which 
depends on the effectiveness of their interaction.

Among the main targets of the state in cooperation with business are: achievement of global goals by con-
solidating efforts and potential of economic actors; expansion of public functions of entrepreneurship, use of 
the potential of the business sector to increase the efficiency of activities; integrating the potential of the pri-
vate sector into the development and implementation of socio-economic development strategies; involvement 
of business in the development of the infrastructure of the economy; expansion of partnership in the field of 
implementation of innovative projects, etc.

In turn, the target benchmarks of business in interaction with the state are: the creation of a legal, economic, 
political, and social environment for business development; preserving the positive dynamics of market trans-
formations, protecting the interests of the national business, increasing the purchasing power of the popula-
tion, and hence the profits of enterprises; the presence of “unencumbered” by corruption of state structures, 
the absence of a situation in which the interests of the state are replaced by the interests of its individual rep-
resentative, with the aim of obtaining “rent” from their official position; transparency of various forms of interac-
tion between the state and business that would function on a parity basis; the possibility of receiving financial 
assistance for the implementation of socially useful tasks, etc.

The authors of the article are convinced that the problem of interaction of power and business in Ukraine is 
extremely acute and requires the establishment of interrelations between their representatives on the basis of 
mutual responsibility in order to solve the problems of social and economic development.


