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1. Сукупність точок результативної і факторної ознак дає підстави для висунення гіпотези 
(для генеральної сукупності) про те, що зв’язок між усіма можливими значеннями X і Y носить 
лінійний характер.  Тобто існує прямий зв’язок між ВВП на одного зайнятого та рівнем 
середньої заробітної плати.  

Лінійне рівняння регресії має вигляд:  y = bx + a, де                                                                     (1) 
 a і b  - відповідно оцінки параметрів α і β регресійній моделі, які слід знайти; 
2. Винайдено параметри рівняння регресії α і β за допомогою МНК: емпіричні коефіцієнти 

регресії:  b = 0,5068, a = -31,606. Отже, лінійне рівняння регресії має вигляд: 
    y = 0,5068 x – 31,606.                                                              (2) 

Коефіцієнтам рівняння лінійної регресії можна надати економічний сенс. Коефіцієнт регресії 
b = 0,5068 показує середню зміну результативного показника (в одиницях виміру У) з 
підвищенням або пониженням величини фактора Х на одиницю його виміру. В даному 
досліджені зі збільшенням ВВП на одного зайнятого на 1 одиницю, рівень середньої заробітної 
плати підвищується в середньому на 0,5068 од.  

Підставивши в рівняння регресії відповідні значення Х, можна визначити вирівняні 
(передбачені) значення результативного показника У (x) для кожного спостереження. 

3. За допомогою коефіцієнту лінійної парної кореляції rx,y, який обчислено через коефіцієнт 
регресії b, проаналізовано тісноту та напрямок зв’язку між досліджуваними показниками. 
Коефіцієнт rx,y дорівнює 0,99, що свідчить про досить високий (коефіцієнт майже дорівнює 1) та 
прямий (коефіцієнт позитивний) зв’язок між рівнем середньої заробітної плати та ВВП на 
одного зайнятого.  

4. Статистична значимість рівняння перевірена за допомогою коефіцієнта детермінації 
R

2
, який дорівнює 0,9836. Встановлено, що в досліджуваній ситуації 98,36 %  випадків зміни 

рівню ВВП на одного зайнятого призводять до зміни середньої заробітної плати. 
На основі проведеного дослідження, ми можемо стверджувати, що існує тісний зв’язок 

між досліджуваними змінними, а саме між середньою заробітною платою та ВВП на одного 
зайнятого. Існування прямої лінійної залежності доведено за допомогою кореляційно-
регресійного аналізу.  
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Ринок – як вочевидь головний інститут капіталістичної економічної системи – 
закономірно складає предмет методології різних економічних теорій, підходів, доктрин. 
Подібна практика має місце останні 300 – 400 років в контексті тлумачення 
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класичної/неокласичної політекономій, неолібералізму, інституці- оналізму, теорій 
державного регулювання економіки тощо. При цьому принциповою відмінністю між різними 
науковими підходами було і залишається тлумачення ролі ринку і регуляцій, їхнього 
співвідношення тощо. Але у будь-якому разі фактор регуляцій визнається щонайменше як 
важливий, ігнорувати який в силу об’єктивних причин неможливо. Тому наукове 
обґрунтування регуляцій продовжує складати актуальну сферу пізнавальних процесів.   

Світова і вітчизняна практика ринкових відносин свідчить про масштабну і 
варіативну історію регуляцій, їхню ефективність. Так само і ефективність розвитку 
галузей народного господарства значною мірою залежить від державного регулювання. 
Державне регулювання ринку являє собою складний механізм, який включає інструменти 
впливу на суб’єктів ринку, структуру суспільного виробництва, міжгалузеві і 
міжгосподарські відносини з метою створення стабільних економічних, правових, 
соціальних і екологічних умов для розвитку народного господарства. Звідси теорія та 
практика регуляцій потребує виключення волюнтаристського ставлення до спроб створити 
та управляти ринком. 

З іншого боку, процес ринкових реформ в галузях народного господарства 
продовжує активно обговорюватися з огляду на численні факти дисфункцій, що мали і 
продовжують мати місце. Логічним при цьому є питання того як цьому сприяли 
регуляції в Україні, наскільки такі були ефективними, логічними, своєчасними і т. п. Тому 
необхідне комплексне дослідження системи державного регулювання галузей 
народного господарства. 

Блок вище зазначених питань можна визнати більш ніж актуальними для окремих 
галузей і України в цілому.  

Так, поширеною є точка зору про те, що політика державного регулювання галузевих 
ринків в Україні повинна передбачити оптимальне поєднання вільних ринкових відносин із 
втручанням держави у галузі народного господарства.  

Інтелектуальний комплекс теорії ринку надає можливість визначити загальну модель 
побудови ринкової економіки, у т. ч. окремих ринків, у контексті його нормативно-правової 
регламентації, де таку регламентацію запропоновано здійснювати у формі та контрактації. 
Так, аналізування вище зазначеного дозволяє стверджувати, що процес формування ринкової 
економіки в Україні в правовому полі мав певну послідовність та логіку. Такі, очевидно, 
формувалися як відгуки на масштабні трансформаційні процеси формування ринкових 
відносин, що відбувалися в країні, у т. ч. на основі переважаючого ситуаційного реагування 
на окремі явища, що вважалися кризовими або ж лобійованими потужними структурами, які 
змогли добитися якихось змін. 

Так, очевидно, логіка процесу юридичної контрактації в країні, що до цього часу мала 
зовсім іншу економічну систему, повинна була відштовхуватися від пріоритетів: 
1) законодавчого закріплення визначальних інститутів ринкової економіки, а саме: 
приватної власності, нових форм економічної діяльності, що побудовані на приватній 
власності, самої ідеології розвитку суспільства на засадах капіталізму та ринкової 
економіки навіть у будь-яких соціалізованих варіантах; 2) правового визначення діяльності 
таких форм та системи в цілому, тобто встановлення «правил» нової економічної системи; 
3) легітимізації нових форм господарювання; 4) створення умов для формування та 
поширення сучасної інфраструктури ринку, фінансово-грошової системи, інших елементів 
ринкової економічної системи; 5) вже з врахування раніше зазначеного, тобто досягнення 
раніше визначених пріоритетів, – формування умов, що сприяли б інтеграції національного 
ринку до світового на основі підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економки 
та підвищення ефективності ринку в Україні. При цьому на всіх етапах актуальними є 
корективи з огляду на нові умови, особливості процесу, виявлені дисфункції чи неочікувані 
позитивні ефекти [1, c. 198].  

Достатньо важко визначити послідовність всіх зазначених етапів: найкращим 
варіантом, звісно, було прийняття всього одразу ж. Проте, з врахуванням відсутності 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі» 
 

 

55 

 

досвіду побудови ринку у даного покоління, це все ж таки мав бути послідовний і 
логічно узгоджений за намірами та отриманими результатами процес. Враховуючи вище 
зазначене, універсальна модель процесу у нашому розумінні передбачає такі чотири 
послідовні етапи, впродовж яких в країні повинні бути прийняті необхідні нормативно-
правові акти [2, c. 29 – 30]:  

1. Формування у соціумі ідеології ринку: процес передбачає політичні 
ініціативи, ініційовані чи принаймні узгоджені із владою, які мають за мету досягти 
суспільної підтримки для нових (відносно нових) для соціуму інститутів – приватної 
власності, політики економічного лібералізму, ринкової економіки, ринку як 
такого та окремих форм ринкового обміну і т. д. При цьому мова йде про принципово нові 
для соціуму інститути (т. з. «імплантовані» інститути) або ті, які до цього мали 
незначне поширення чи значення (т. з. «вирощені» інститути у вітчизняному 
інституційному середовищі). У випадку колишньої УРСР інститути ринку не були 
принципово новими для суспільства, проте механізми та технології їхнього втілення, 
очевидно, мали суто «західне» походження. 

2. Створення інститутів ринку: процес включає юридичну легітимізацію інститутів ринку 
та груп агентів, що визначають саме існування ринку, де, в свою чергу, формуються групи 
агентів, що залежать від ринку (реципієнти) та отримують вигоду від його функціонування 
(бенефеціарії). 

3. Побудова основних елементів ринку та необхідних складових ринкового середовища, 
в першу чергу, конкурентного середовища, а також регулятивної політики, інфраструктури 
ринку, грошово-кредитної системи і т. д. 

4. Досягнення умов еквівалентного обміну для національного ринку у системі 
світового ринку: процес передбачає досягнення належного – стосовно світових 
стандартів – рівня конкурентоспроможності вітчизняної економіки, пропозиції (в 
контексті якогось окремого ринку), купівельної спроможності та споживання, які 
дозволили б вийти на рівень еквівалентності ринкового обміну таких стандартів. В 
кінцевому рахунку це означатиме досягнення прийнятного рівня досконалості/ефективності 
вітчизняного ринку.  

Передусім, хотіли б зазначити, що І етап формування ідеології ринку і капіталізму було 
фактично створено у колишньому СРСР, і в не залежній Україні процес продовжувався на 
певному правовому і – що саме основне – ідеологічно сформованому фундаменті 
суспільного сприйняття ринку. Безпрецедентний за масштабами для українського соціуму 
процес прискореного формування ринкових основ економіки з початку 90-х рр. 
супроводжувався достатньо активною законодавчою діяльністю на рівні прийняття Законів 
України, постанов та розпоряджень Кабінету міністрів, Указів Президентів України. Слід 
відзначити, що така законодавча формалізація, очевидно, відбувалася під впливом великої 
кількості чинників, значна частина з яких були неекономічними, тому є підстави 
стверджувати про певну суперечливість процесу; окрім цього, не можна не враховувати 
відсутність досвіду подібних реформ, що унеможливлювало уникнення помилок, 
прорахунків тощо. 

Зі свого боку вважаємо, що опис хронології та перебігу прийняття законодавчих 
актів щодо формування ринкової економіки в Україні потребує детального аналізування 
для визначення особливості, дисфункції та перспективи такого на майбутнє. З іншого 
боку, науковий опис перебігу формування ринку розглядали як алгоритм певних логічних 
дій та процесів, порушення якого супроводжувало зниження результативності та 
ефективності реформ. 
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