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АНОТАЦІЯ 

 

Григор’єв Г. С. Державне регулювання фінансово-економічних 

процесів в умовах глобалізації: теорія і методологія. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. – Львівський торговельно-економічний університет. – Львів, 

2018. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці та 

науковому обґрунтуванні теоретико-методологічного базису, методичних 

положень та рекомендацій щодо державного регулювання фінансово-

економічних процесів, які забезпечать підвищення конкурентоспроможності 

та інноваційно-інвестиційної привабливості національної економіки в умовах 

глобалізації. Дослідження спрямоване на вирішення актуальних наукових 

проблем у галузі державного регулювання фінансово-економічних процесів 

через концепти еволюційної парадигми розвитку національного 

макроекономічного середовища в умовах глобалізації. 

Наукові положення, що найбільшою мірою розкривають новизну 

дослідження, полягають у наступному: 

вперше: 

– сформовано концептуальний базис та методологічні положення щодо 

стратегічного оцінювання національної економіки в умовах глобалізації, які 

передбачають комплексне дослідження конструктивного або деструктивного 

впливу факторів на фінансово-економічне становище національної економіки 

в перспективі, з метою формування раціональної стратегії державного 

регулювання фінансово-економічних процесів з урахуванням завдань 

забезпечення стабільного росту макроекономічних показників; 

– запропоновано методичні підходи до забезпечення сталих 

інтеграційних процесів у національному макроекономічному середовищі, які 
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спрямовані на досягнення збалансованого фінансово-економічного розвитку 

національної економіки на основі вертикально-горизонтальної інтеграції та 

синергетичного ефекту; 

– запропоновано концепцію державного контролінгу в системі 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки та її 

функціональну модель, призначену для інформаційно-аналітичного 

супроводу системи державного регулювання фінансово-економічних 

процесів на основі комплексного інтердентального забезпечення, з метою 

з’ясування макроекономічної ситуації і прийняття ефективних стратегічних 

рішень у системі оперативного, тактичного та стратегічного державного 

регулювання макросистемою відповідного сегменту, що дозволить 

попередити або ідентифікувати на початковому етапі можливі ризики, 

пов’язані з національною економікою, і своєчасно вживати заходів щодо їх 

усунення або недопущення; 

– розроблено концептуальну модель механізму державного 

регулювання фінансово-економічних процесів, яка продукує 

багатокомпонентну систему узгодженості між взаємодіючими сегментами, 

що забезпечить цілеспрямований ефективний  вплив суб’єктів на об’єкти 

державного регулювання за допомогою інструментального забезпечення, з 

врахуванням векторіальної спрямованості національної економіки; 

удосконалено: 

– систему аналітичних інструментів для державного регулювання 

фінансово-економічних процесів, яка, на відміну від існуючих, формується 

на основі системного та семантичного підходів впливу державних інституцій 

на сегменти національної економіки для використання у процесі формування 

стратегічних орієнтирів, що дозволить здійснювати ефективне державне 

регулювання національної економіки та її складових; 

– наукові підходи до макроекономічного планування фінансово-

економічного та соціального розвитку національного  середовища в системі 

державного регулювання, які передбачають вибір специфічних стратегій і 
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моделювання макроекономічних параметрів в системі державного 

регулювання, з метою забезпечення ефективного пріоритетного фінансово-

економічного та соціального розвитку національної економіки на 

довгострокову перспективу з урахуванням векторів розвитку країни в умовах 

глобалізації та євроінтеграції;  

– процес діагностики в системі державного регулювання 

макроекономічного середовища та його сегментів, який доповнюється 

компонентами взаємопов’язаних елементів, що орієнтовані на пізнання 

фінансових, економічних та соціальних протиріч у макроекономічному 

середовищі країни, це санкціонуватиме виявлення патологічних змін та 

вплив факторів розвитку фінансово-економічних процесів, у тому числі, 

відхилень від запланованих макроекономічних параметрів, забезпечить 

розробку заходів щодо їх вирішення з урахуванням пріоритетного розвитку 

національної економіки; 

– концептуальний базис та методологічні положення щодо 

транспарентності національної економіки, який, на відміну від існуючих, 

передбачає застосування структурно-логічної моделі транспарентності 

національної економіки, функціонування якої супроводжується відповідними 

принципами, критеріями та обмеженнями, що забезпечить підвищення 

ефективності використання ресурсного потенціалу державних інституцій та 

підвищить рівень довіри до національної економіки, зокрема кредитний 

рейтинг, покращить внутрішній та зовнішній інвестиційно-інноваційний 

клімат у державі; 

– підходи до формування системи фінансово-економічного 

моніторингу у державному регулюванні національної економіки, які 

передбачають застосування заданих елементів, кожен з яких виконує 

відповідну роль і забезпечує виконання поставлених завдань, з метою 

отримання аналітичних даних, які формуються через систему 

макроекономічних індикаторів та рейтингів, на основі яких здійснюється 

розробка стратегічних напрямків державного регулювання національної 
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економіки; 

набули подальшого розвитку: 

– понятійно-категоріальний апарат системи державного регулювання 

національної економіки доповнено категорією “державне регулювання 

фінансово-економічних процесів”, під яким розуміється сегментний 

цілеспрямований вплив державних інституцій на діяльність суб’єктів 

макроекономічного середовища, враховуючи стабільні умови 

функціонування ринкового механізму; 

– обґрунтування пріоритетних напрямів державного регулювання 

сегментної структури  національної економіки, фундаментом якої є 

збалансована сучасна система економічних відносин та інтересів, що 

притаманно міжнародному середовищу, які забезпечать прогресивну 

динаміку сегментних структурних змін у взаємозв’язку зі стійким 

економічним та соціальним розвитком національного макроекономічного 

середовища; 

– теоретико-методичні засади державного регулювання фінансово-

економічних процесів, що, на противагу існуючим, передбачають розвиток 

інноваційно-інвестиційної орієнтовної функції державного регулювання 

національної економіки та її сегментів, з метою стимулювання та 

забезпечення інноваційної й інвестиційної активності у розвитку потенціалу 

національної економіки в контексті фінансово-економічних процесів. 

У першому розділі – “Теоретико-методологічні основи державного 

регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації” – 

досліджено теоретико-методологічні основи державного регулювання 

фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації, розглянуто 

інструментальне забезпечення системи державного регулювання фінансово-

економічних процесів, запропонована стратегічна суб’єктивність державного 

регулювання національного макроекономічного середовища. 

Визначено, що фінансово-економічні процеси – це сукупність 

послідовних динамічних змін окремих стадій розвитку фінансових та 
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економічних систем з урахуванням ринкових закономірностей, загальних 

потреб суспільства та дієвості сучасних фінансово-економічних інструментів 

впливу на відповідні сегменти мікро-, мезо та макросередовища. 

Дослідження генезису парадигм та теорій державного регулювання 

дозволило визначити, що державне регулювання фінансово-економічних 

процесів представляє собою сегментний цілеспрямований вплив державних 

інституцій на діяльність суб’єктів макроекономічного середовища, 

враховуючи стабільні умови функціонування ринкового механізму. Система 

державного регулювання фінансово-економічних процесів – це сукупність 

взаємопов’язаних, збалансованих елементів, які забезпечують 

цілеспрямований вплив на поведінку ринкового середовища з метою 

реалізації пріоритетних завдань щодо концепції фінансово-економічного та 

соціального розвитку і захисту інтересів суспільства з урахуванням 

ресурсного потенціалу країни. 

Розроблено систему інструментів для державного регулювання 

фінансово-економічних процесів, яка формується на основі системного та 

семантичного підходів впливу державних інституцій на сегменти 

національної економіки для використання у процесі формування 

стратегічних орієнтирів, що дозволить здійснювати ефективне державне 

регулювання національної економіки та її складових. Представлений 

інструментарій державного регулювання фінансово-економічних процесів 

надає можливість суб’єктам регулювання обрати відповідні інструменти для 

забезпечення максимальної ефективності цілеспрямованого впливу та 

досягнення стратегічної мети державної фінансово-економічної політики з 

урахуванням динамізму глобалізаційних змін. 

У другому розділі – “Аналітичне дослідження макроекономічного 

стану національної економіки” проведено аналіз макроекономічних 

показників національної економіки в умовах глобальної турбулентності, 

досліджено трансформаційні процеси у державному регулюванні 

національної економіки, досліджено національні та міжнародні аспекти 
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державного регулювання макроекономічного середовища країни, сформовані 

пріоритетні напрями державного регулювання сегментної структури 

національної економіки. 

Аналітичне дослідження пріоритетних макроекономічних показників 

та індикаторів надає можливість зорієнтуватися у фінансово-економічних та 

соціальних  процесах, які відбуваються у національній економіці, оцінити 

дію державних інституцій у сфері економічної, фінансової та соціальної 

політики, сформувати стратегічні орієнтири щодо розвитку національного 

макроекономічного середовища. 

Обґрунтовано та доведено, що активні трансформаційні процеси 2014-

2017 років виокремлюють наступні зміни: зменшення обсягу прямого 

державного інституційного втручання при вимозі підвищення якості цього 

втручання, використовувати сучасний інструментарій забезпечення 

керованості; підвищення здатності державних інституцій забезпечити 

належні умови для розвитку конкурентоспроможності у національному 

макроекономічному середовищі; концентрація уваги на якість роботи 

державних інституцій, з особливим акцентом на задоволення запитів 

представників суспільства; кількісне й якісне удосконалення інструментів 

соціальної політики, особливо у зв’язку з міжнародними міграційними 

процесами; посилення коригуючої функції системи державного регулювання 

– коригування розподілу ресурсів в національній економіці з метою 

забезпечення європейських соціально-економічних умов життя населення 

країни.  

Сформовані та обґрунтовані пріоритетні напрями державного 

регулювання сегментної структури національної економіки, фундаментом 

якої є збалансована сучасна система економічних відносин та інтересів, що 

притаманно міжнародному середовищу, які забезпечать прогресивну 

динаміку сегментних структурних змін у взаємозв’язку зі стійким 

економічним та соціальним розвитком національного макроекономічного 

середовища. Серед напрямів державного регулювання сегментної структури 
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національної  економіки суттєве значення має вирівнювання міжгалузевого 

диспаритету.   

У третьому розділі  “Формування інструментарію в системі 

державного регулювання фінансово-економічних процесів в умовах 

глобалізації” запропоновані та обґрунтовані наукові підходи до формування 

системи фінансово-економічного моніторингу у державному регулюванні 

національної економіки, розроблено концептуальний базис та методологічні 

положення щодо макроекономічного планування фінансово-економічного та 

соціального розвитку національного середовища в системі державного 

регулювання, досліджено процес діагностики в системі державного 

регулювання макроекономічного середовища та його сегментів, досліджені 

теоретичні аспекти державного контролінгу в системі регулювання 

фінансово-економічних процесів національної економіки в умовах 

глобалізації. 

Розроблено концептуальний базис та методологічні положення щодо 

макроекономічного планування фінансово-економічного та соціального 

розвитку національного середовища в системі державного регулювання, який 

передбачає вибір специфічних стратегій і моделювання макроекономічних 

параметрів у системі державного регулювання, з метою забезпечення 

ефективного пріоритетного фінансово-економічного та соціального розвитку 

національної економіки на довгострокову перспективу з урахуванням 

векторів розвитку країни в умовах глобалізації та євроінтеграції. Методологія 

макроекономічного планування охоплює питання методики формування 

цілей і пріоритетних завдань розвитку макроекономічного середовища та 

його сегментів, визначення принципових вимог, яким повинен відповідати 

процес планування на макрорівні. Доведено, що у макроекономічному 

плануванні має бути диференційований підхід з урахуванням галузевих 

аспектів. Результати державного макроекономічного планування забезпечать 

узгодження і взаємний компроміс інтересів суб’єктів макроекономічного 

середовища країни. Передумовою оптимальності результатів 
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макроекономічного планування може бути проведення попереднього 

комплексного оцінювання ситуації в рамках передпланових напрацювань. 

Запропоновані та обґрунтовані наукові підходи до формування системи 

фінансово-економічного моніторингу у державному регулюванні 

національної економіки, які передбачають застосування заданих елементів, 

кожен з яких фокусує відповідну роль і забезпечує виконання поставлених 

завдань, з метою отримання аналітичних даних, які формуються у вигляді 

системи макроекономічних індикаторів та рейтингів. Фінансово-економічний 

моніторинг у системі державного регулювання національною економікою 

формує результати дослідження щодо реалізації важливих пріоритетних 

завдань державної політики економічного розвитку в умовах глобалізації та 

євроінтеграції. Моніторинг націлений на раннє виявлення негативних явищ у 

системі державного регулювання національної економіки та її сегментів. 

Фінансово-економічний моніторинг характеризується організаційними та 

управлінськими заходами, які використовуються комплексно, підвищуючи 

ефективність реалізації системи державного регулювання. Запропонований 

інструментарій дозволить скорегувати пріоритетні напрями державного 

регулювання фінансово-економічних процесів у трансформаційних умовах 

ринкової кон’юнктури. 

Досліджено процес діагностики в системі державного регулювання 

макроекономічного середовища та його сегментів, який доповнюється 

компонентами взаємопов’язаних елементів, які орієнтовані на пізнання 

фінансових, економічних та соціальних протиріч у макроекономічному 

середовищі країни. Запропонована діагностика в системі державного 

регулювання макроекономічного середовища дозволить виявити патологічні 

зміни та вплив факторів розвитку фінансово-економічних процесів, у тому 

числі, відхилень від запланованих макроекономічних параметрів, та 

забезпечить розробку заходів щодо їх вирішення з урахуванням 

пріоритетного розвитку національної економіки. Діагностика в системі 

державного регулювання макроекономічного середовища та її сегментів 
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формує агрегований синтетичний висновок про стан та розвиток 

національної економіки, який здійснюється на основі різноманітної 

аналітичної інформації, її синтезу та зіставлення. 

У четвертому розділі – “Макроекономічна модернізація національної 

економіки в умовах фінансово-економічних трансформацій” – сформовано 

теоретико-методичні засади державного регулювання фінансово-

економічних процесів, запропоновано методичні підходи до забезпечення 

сталих інтеграційних процесів у національному макроекономічному 

середовищі, розроблено концептуальний базис та методологічні положення 

щодо транспарентності національної економіки, представлена структурована 

векторна модель трансформації фінансово-економічних процесів у 

національному макроекономічному просторі. 

Сформовано теоретико-методичні засади державного регулювання 

фінансово-економічних процесів, які передбачають розвиток інноваційно-

інвестиційної  орієнтовної функції державного регулювання національної 

економіки та її сегментів, з метою стимулювання та забезпечення 

інноваційної й інвестиційної активності у розвитку потенціалу національної 

економіки в контексті фінансово-економічних процесів. Доведено, що на 

державному рівні для забезпечення інноваційно-інвестиційної орієнтовної 

функції державного регулювання національної економіки повинна 

формуватися інноваційно-інвестиційна та промислова політика з 

урахуванням фактору глобалізації та європейського вектору розвитку. 

Сучасні національні стратегічні орієнтири інноваційно-інвестиційної 

політики повинні формуватися у конкурентоздатних моделях. 

Розроблено концептуальний базис та методологічні положення щодо 

транспарентності національної економіки, що забезпечить підвищення 

ефективності використання ресурсного потенціалу державних інституцій та 

підвищить рівень довіри до національної економіки, зокрема кредитний 

рейтинг, та покращить внутрішній та зовнішній інвестиційно-інноваційний 

клімат у державі. Запропоновано застосування структурно-логічної моделі 



11 
 
транспарентності національної економіки, яка включає: систему 

забезпечення, кількісні та якісні орієнтири, компоненти транспарентності за 

видами та їх вплив на потенціал розвитку національного макроекономічного 

середовища за умови застосування транспарентності в системі державного 

регулювання. У сформованій моделі передбачене семантичне моделювання 

елементів державного регулювання з кількісною та якісною орієнтацією, що 

забезпечить формування цілеспрямованого впливу відповідних складових на 

динамічний розвиток національного макроекономічного середовища. 

У п’ятому розділі – “Концепція стратегічного державного регулювання 

національної економіки в умовах глобалізації” – обґрунтовано механізм 

державного регулювання фінансово-економічних процесів та розроблено 

відповідну концептуальну модель, запропоноване методологічне 

забезпечення стратегічного оцінювання національної економіки в умовах 

глобалізації, сформована концепція державного контролінгу в системі 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки. 

Розроблено концептуальну модель механізму державного регулювання 

фінансово-економічних процесів, яка продукує багатокомпонентну систему 

узгодженості між взаємодіючими сегментами, що забезпечить 

цілеспрямований ефективний вплив суб’єктів на об’єкти державного 

регулювання за допомогою  інструментального забезпечення, з врахуванням 

векторіальної спрямованості національної економіки. Важливим аспектом 

при формуванні та функціонуванні даного механізму є не тільки чітке 

дотримання структури всіх рівнів, але й можливість застосування окремих 

складових (важелів, методів) під впливом зміни відповідних чинників.  

Сформовано методологічні підходи, компоненти та аналітичні 

інструменти, застосовані для забезпечення стратегічного оцінювання 

національної економіки в умовах глобалізації. Розроблено концептуальний 

базис, який передбачає комплексне дослідження конструктивного або 

деструктивного впливу факторів на фінансово-економічне становище 

національної економіки в перспективі, з метою формування раціональної 
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стратегії державного регулювання фінансово-економічних процесів з 

урахуванням завдань забезпечення стабільного росту макроекономічних 

показників. 

Запропоновано концепцію державного контролінгу в системі 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки та її 

функціональну модель, призначену для інформаційно-аналітичного 

супроводу системи державного регулювання фінансово-економічних 

процесів на основі комплексного інтердентального забезпечення, з метою 

з’ясування макроекономічної ситуації і прийняття ефективних стратегічних 

рішень у системі оперативного, тактичного та стратегічного державного 

регулювання макросистемою відповідного сегменту. Запропонована 

інструментальна підтримка системи державного регулювання дозволить 

попередити або ідентифікувати на початковому етапі можливі ризики, 

пов’язані з національною економікою, і своєчасне вживання заходів щодо їх 

усунення або недопущення. Система державного контролінгу інтегрує в собі 

весь взаємопов’язаний комплекс функцій теоретико-методологічного та 

організаційно-методичного забезпечення процесу державного регулювання у 

всіх сферах внутрішнього середовища і на всіх його рівнях. Доведено, що 

державний контролінг може бути ефективним сегментом державного 

регулювання по створенню елементів інфраструктури в державному 

механізмі інформаційно-комунікаційних технологій, макроекономічному 

плануванні тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні та методологічні положення дисертаційної роботи доведено до 

рівня конкретних методик та рекомендацій щодо державного регулювання 

фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації. 

Ключові слова: державне регулювання, фінансово-економічні 

процеси, національна економіка, макроекономічне середовище, механізм 

державного регулювання, сегмент, моніторинг, діагностика, планування, 

соціально-економічні аспекти. 
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Hennadii Hryhoriev. State regulation of financial and economic processes 

under globalization: theory and methodology.  Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts. 

Thesis for a Doctor of Economics degree by specialty 08.00.03  

Economics and Management of National Economy.  Lviv University of Trade 

and Economics. Lviv, 2018. 

The noveltyof the obtained results consists in the development and 

scientific substantiation of the theoretical and methodological basis, 

methodological guidelines and recommendations regarding the state regulation 

of financial and economic processes that will ensure the competitiveness and 

innovative and investment attractiveness of the national economy under 

globalization. The research is aimed at solving current scientific problems in the 

field of state regulation of financial and economic processes through the 

concepts of the evolutionary paradigm of the development of the national 

macroeconomic environment under globalization. 

Scientific position that is most revealing novelty of the study are as 

follows: 

It was made for the first time: 

 The conceptual basis and methodological provisions concerning the 

strategic assessment of the national economy under globalization are envisaged. 

They provide a comprehensive study of the constructive or destructive factors 

influence on the national economy financial and economic situation in the long 

term in order to form a rational strategy of state regulation of financial and 

economic processes taking into account the tasks of ensuring stable growth of 

macroeconomic indicators; 

 Methodical approaches for ensuring stable integration processes in the 

national macroeconomic environment, aimed at achieving balanced financial 
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and economic development of the national economy based on vertical-

horizontal integration and synergy effect are proposed; 

 The concept of state control in the national financial and economic 

processes regulation system and its functional model for informational and 

analytical maintenance of the state financial and economic processes regulation 

system on the basis of complex interdental support are offered in order to find 

out the macroeconomic situation and make effective strategic decisions in the 

system of operative, tactical and strategic state regulation of the corresponding 

macrosystem segment, which allows to prevent or identify at an early stage the 

possible country risks and to take timely steps to eliminate or to prevent them; 

 The conceptual model of the state financial and economic processes 

regulation mechanism is developed, which generates a multicomponent system 

of coherence between interacting segments and ensure the targeted effective 

influence of subjects on objects of state regulation with the help of instrumental 

support, taking into account the vector orientation of the national economy; 

it was improved: 

 A system of analytical tools for state regulation of financial and 

economic processes, which, unlike existing ones, is formed on the basis of 

system and semantic approaches of the state institutions influence on segments 

of the national economy for use in the process of strategic guidelines formation, 

that will allow to provide an effective state regulation of the national economy 

and its components; 

 Scientific approaches to macroeconomic planning of the financial and 

economic and social development of the national environment in the system of 

state regulation, which provide the choice of specific strategies and modeling of 

macroeconomic parameters in the system of state regulation for ensuring 

effective priority financial, economic and social development of the national 

economy for the long-term perspective taking into account the vectors of the 

country's development under globalization and European integration; 
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 The process of diagnostics in the system of the macroeconomic 

environment and its segments state regulation, supplemented by components of 

interrelated elements oriented to the knowledge of financial, economic and 

social contradictions in the macroeconomic environment of the country will 

allow to detect the pathological changes and the influence of financial and 

economic processes development factors, including deviations from the planned 

macroeconomic parameters and will provide development of measures for their 

solution, taking into account the priority development in the national economy; 

 The conceptual basis and methodological provisions of the national 

economy transparency, which, unlike the existing ones, involves the use of a 

structural and logical model of transparency of the national economy, the 

functioning of which is accompanied by appropriate principles, criteria and 

constraints that will increase the efficiency of the use of the resource potential 

of state institutions and increase the level confidence in the national economy, 

in particular credit rating and will improve the domestic and foreign investment-

innovative climate in the state; 

 Approaches to the formation of a financial and economic monitoring 

system in the state regulation of the national economy, which involves the use 

of specified elements, each of which performs an appropriate role and ensures 

the fulfillment of tasks in order to obtain analytical data, which are formed 

through a system of macroeconomic indicators and ratings, on which the 

development of strategic directions of state regulation of the national economyis 

based; 

there were further developed: 

 The conceptual and categorical framework of the national economy 

state regulation system is supplemented with the category “state regulation of 

financial and economic processes”, which refers to the segmental purposeful 

influence of state institutions on the activities of the macroeconomic actors, 

taking into account stable conditions for the functioning of the market 

mechanism; 
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 Substantiation of the government segmental structure regulation 

priority directions of the national economy, the basis of which is a balanced 

modern system of economic relations and interests inherent in the international 

environment that will ensure the progressive dynamics of segmental structural 

changes in relation to the sustainable economic and social development of the 

national macroeconomic environment; 

 Theoretical and methodological principles of the government financial 

and economic processes regulation, which, in contrast to the existing ones, 

envisage the development of innovation-investment indicative function of 

national economy state regulation and its segments in order to stimulate and 

provide innovative and investment activity in the development of the national 

economy potential in the context of financially-ecoomic processes. 

The first chapternamed “Theoretical and methodological foundations of 

the state regulation of financial and economic processes under globalization" is 

the research of theoretical and methodological basis of the national financial 

and economic processes regulation under globalization as well as the 

consideration of  the state regulation tool support system of financial and 

economic processes and the strategic subjective effectiveness of state regulation 

of the national macroeconomic environment consideration. 

It is determined that financial and economic processes are a set of 

consistent dynamic changes of individual stages of the development of financial 

and economic systems, taking into account market laws, general needs of 

society and the effectiveness of modern financial and economic instruments 

influence on the corresponding segments of micro, meso and macro 

environment.The study of the paradigms genesis and theories of state regulation 

has made it possible to determine that state regulation of financial and economic 

processes is a segmental, targeted influence of state institutions on the activities 

of the subjects of the macroeconomic environment, taking into account stable 

conditions for the market mechanism functioning. 
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The system of financial and economic processes state regulation is a set of 

interconnected, balanced elements that provide a targeted influence on the 

behavior of the market environment in order to implement the priority tasks 

regarding the concept of financial-economic and social development and 

protection of  thesociety interests,based on the country’s resource potential. 

The system of tools for state regulation of financial and economic 

processes is developed, which is formed on the basis of system and semantic 

approaches of the state institutions influence on the segments of the national 

economy for use in the process of strategic guidelines formation, which will 

allow effective national economy and its components state regulation.The 

presented tools of financial and economic processes state regulation provide an 

opportunity for regulatory actors to choose appropriate tools to ensure the 

maximum effectiveness of targeted influence and achieve the strategic goal of 

the state financial and economic policy, based on the dynamism of globalization 

changes. 

The second chapter named “Analytical study of the macroeconomic state 

of the national economy” has providedthe analysis of national economy 

macroeconomic indicators under global turbulence, as well as the analysis of the 

transformational processes in the state regulation of the national economy, 

investigated the national and international aspects of the macroeconomic 

environment of the country state regulation and has formed the priority 

directions of the national economy segmental structure state regulation. 

An analytical study of priority macroeconomic indicators and indicators 

provides an opportunity to orientate themselves in the financial-economic and 

social processes that take place in the national economy, evaluate the actions of 

state institutions in the field of economic, financial and social policies, and 

formulate strategic guidelines for the development of the national 

macroeconomic environment.It is substantiated and proved that the active 

transformational processes of 2014-2017 years emphasize the following 

changes: reduction of the direct state institutional intervention scope in order to 
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increase the quality of this intervention and to use modern tools for ensuring 

controllability;quantitative and qualitative improvement of social policy 

instruments, especially in connection with international migration 

processes;strengthening the corrective function of the state regulation system  

adjustment of the distribution of resources in the national economy in order to 

ensure for the population the European socio-economic quality of life. 

The priority directions of the segmental structure of the national economy 

state regulation are formed and based on which is the balanced modern system 

of economic relations and interests inherent in the international environment 

that will ensure the progressive dynamics of segmental structural changes in 

conjunction with the stable economic and social development of the national 

macroeconomic environment are formed and grounded.Among the areas of state 

regulation of the segmental structure of the national economythe equalization of 

interdisciplinary disparity is essentially important. 

In the third section named “Tools development in the system of financial 

and economic processes state regulation under globalization” scientific 

approaches to the development of the system of financial and economic 

monitoring in the state regulation of the national economy are proposed and 

substantiated; a conceptual basis and methodological foundations concerning 

macroeconomic planning of the financial-economic and social development of 

the national environment in the system of state regulation was developed;the 

process of diagnostics in the systemof the national regulation of the 

macroeconomic environment and its segments is researched; theoretical aspects 

of state control in the system of regulation of national economy financial and 

economic processes under globalization are also researched. 

The conceptual basis and methodological foundations concerning 

macroeconomic planning of the financial-economic and social development of 

the national environment in the system of state regulation are developed. This 

involves the choice of specific strategies and modeling of macroeconomic 

parameters in the system of state regulation in order to ensure an effective 
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priority of financial- economic and social development of the national economy 

on long-term perspective based on vectors of the country’s development under 

globalization and European integration.The methodology of macroeconomic 

planning covers the question of formulatinggoals and priorities for the 

development of the macroeconomic environment and its segments as well as the 

determination of the fundamental requirements that the planning process at the 

macro level should meet. It has been proved that macroeconomic planning 

should have a differentiated approach based on sectoral aspects.The results of 

the state macroeconomic planning will ensure the harmonization and mutual 

compromise of the national macroeconomic environment actors interests.As a 

prerequisite for the optimality of the results of macroeconomic planning can be 

the conduct of a preliminary integrated assessment of the situation within the 

framework of pre-term work. 

The scientific approaches to the developing of a financial and economic 

monitoring system in the national economy state regulation, which involve the 

application of specified elements, each of which focuses on the role and 

provides the fulfillment of tasks, in order to obtain analytical data that are 

formed in the form of a system of macroeconomic indicators and ratings are 

proposed and substantiated.The financial and economic monitoring in the 

system of state regulation by the national economy forms the results of the 

research based on the implementation of important priorities of the state policy 

of economic development under globalization and European integration.The 

monitoring aims at early detection of negative phenomena in the system of state 

regulation of the national economy and its segments.Financial and economic 

monitoring is characterized by organizational and managerial measures that are 

used in a complex manner and increase the efficiency of the state regulation 

system implementation.The proposed toolkit will allow to adjust the priority 

directions of financial and economic processes state regulation in the 

transformational market conditions. 
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The process of diagnostics in the system of state regulation of the 

macroeconomic environment and its segments is explored, which is 

supplemented by components of interrelated elements oriented to the knowledge 

of financial, economic and social disorders in the macroeconomic environment 

of the country. 

The proposed diagnosis in the system of state regulation of the 

macroeconomic environment will allow to identify pathological changes and the 

influence of factors of the financial and economic processesdevelopment, 

including deviations from the planned macroeconomic parameters and will 

provide development of measures for their solution, based on the priority 

development of the national economy.Diagnostics in the system of state 

regulation of the macroeconomic environment and its segments forms an 

aggregated synthetic conclusion about the state and development of the national 

economy, which is carried out on the basis of a variety of analytical 

information, its synthesis and comparison.In the fourth chapter named 

“Macroeconomic modernization of the national economy under financial and 

economic transformations” the theoretical and methodological principles of 

state regulation of financial and economic processes were formed, 

methodological approaches for ensuring stable integration processes in the 

national macroeconomic environment were developed, the conceptual basis and 

methodologicalprovision concerning transparency of the national economy were 

developed. It was also presented a structured vector model of the financial and 

economic transformation processes in the national macroeconomic space. 

The theoretical and methodological principles of the financial and 

economic processes state regulation are envisaged, which include the 

development of the innovation-investment orientated function of the national 

economy state regulation and its segments in order to stimulate and provide 

innovative and investment activity in the development of the potential of the 

national economy in the context of financial and economic processes.It is 

proved that in order to provide innovation-investment and industrial policy at 
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the state level, based on the factor of globalization and the European 

development vector, the innovation-investment orientated function of the state 

regulation of the national economy should be formed. Modern national strategic 

guidelines for innovation and investment policy must be developed in 

competitive models. 

The conceptual basis and methodological provisions of the national 

economy transparency have been developed. It will increase the efficiency 

ofstate institutions resource utilization potential and increase the level of trust 

for the national economy, in particular, the credit rating, and improve the 

domestic and foreign investment and innovation climate in the state.The 

application of the structural-logical model of transparency of the national 

economy is proposed, which includes: a system of provision, quantitative and 

qualitative benchmarks, components of transparency by type and their impact 

on the potential of the national macroeconomic environment development, 

subject to transparency in the system of state regulation.It is provided the 

semantic modeling of state regulation elements with quantitative and qualitative 

orientation in the developed model, that will ensure the formation of the 

targeted influence of the relevant components on the dynamic development of 

the national macroeconomic environment. 

In the fifth chapter named “The Concept of Strategic State Regulation of 

the National Economy under Globalization” the mechanism of state regulation 

of financial and economic processes was substantiated and a corresponding 

conceptual model was developed; the methodological provision of strategic 

assessment of the national economy under globalization was proposed; the 

concept of state controlling in the national economy financial and economic 

processes regulatory system has been proposed. 

The conceptual model of the of financial and economic processes 

mechanism state regulation has been developed. This generates a 

multicomponent system of coherence between interacting segments, which will 

ensure purposeful effective influence of the actors on the objects of state 
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regulation using instrumental support, based on the vector orientation of the 

national economy. An important aspect of the development and functioning of 

this mechanism is not only the strict adherence to the structure of all levels, but 

also the possibility of using individual components (levers, methods) under the 

influence of changes in the relevant factors. 

The methodological approaches, components and analytical tools, which 

are used to provide a strategic assessment of the national economy in a 

globalizing environment have been formed. 

A conceptual framework, which involves a comprehensive study of the 

constructive or destructive influence of factors on the financial and economic 

situation of the national economy in the long term, in order to form a rational 

financial and economic processes strategy of state regulation based on the tasks 

of ensuring stable growth of macroeconomic indicators has been developed. 

The concept of state control in the system of the national economy 

financial and economic processes regulation and its functional model for 

informational and analytical support of financial and economic processes state 

regulation system on the basis of complex interdental support is proposed in 

order to find out the macroeconomic situation and make effective strategic 

decisions in system of operative, tactical and strategic state regulation of the 

corresponding macroeconomic system segment.The proposed instrumental 

support for the state regulation system will allow to alert or identify at an early 

stage the possiblenational country risks and take timely measures to eliminate or 

prevent them. The system of state controlling integrates into itself all the 

interconnected set of functions of theoretical, methodological and organizational 

methodological basis of the state regulation process in all spheres of the internal 

environment and at all its levels.It has been proved that state controlling can be 

an effective segment of state regulation in creation of infrastructure elements in 

the state mechanism of information and communication technologies, 

macroeconomic planning, etc. 
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The practical significance of the results, which were obtained, is that the 

theoretical and methodological basis of the dissertation work have been brought 

to the level of specific methods and recommendations regarding the state 

regulation of financial and economic processes under globalization. 

Key words: state regulation, financial and economic processes, national 

economy, macroeconomic environment, state regulation mechanism, segment, 

monitoring, diagnostics, planning, socio-economic aspects. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Державне регулювання національної економіки – 

це вплив держави на діяльність суб’єктів господарювання і ринкову 

кон’юнктуру з метою забезпечення відповідних умов функціонування 

макроекономічного середовища з урахуванням ринкових принципів. 

У сучасних геополітичних умовах достатньо кардинально змінилася 

роль державних інституцій у регулюванні соціальної та фінансово-

економічної динаміки у національному макроекономічному середовищі. В 

умовах міжнародного агресивного середовища до державних інституцій 

пред’являються нові пріоритети, обумовлені необхідністю адекватної  

результативності їх діяльності з метою вирішення завдань соціального та 

економічного розвитку національного середовища під впливом факторів 

глобалізації світового простору. Глобалізаційні процеси мають значний 

вплив на соціальне й фінансово-економічне зростання і розвиток 

національного макроекономічного середовища. В умовах подальшого 

посилення взаємозалежності у міжнародному середовищі, повільного та 

нестійкого економічного росту, низьких цін на сировинні товари та 

нестабільність міжнародної фінансової системи, ускладнюються можливості 

країн, що розвиваються, та перспективи отримати потенційні вигоди від 

глобалізації. 

В умовах європейського орієнтиру розвитку макроекономічного 

середовища України, об’єктивна та обов’язкова необхідність державного 

регулювання сегментних пропорцій національної економіки пов’язана з 

неадекватністю фінансово-економічної структури країни довготривалій меті 

забезпечення сталого фінансово-економічного та соціального зростання. 

Сформовані в структурі національної економіки диспропорції збільшують 

ризики зниження темпів зростання позитивних індикаторів 

макроекономічного середовища. Державне регулювання сегментної 

структури національної економіки та її основних пропорцій охоплює правові, 



34 
 
організаційні, фінансові, економічні та соціальні аспекти. Стратегічною 

метою державного регулювання сегментної структури національної 

економіки в умовах трансформації та агресивної політики зовнішнього 

оточення є забезпечення сталого фінансово-економічного зростання і 

підвищення соціального добробуту суспільства. З урахуванням зазначених 

аспектів, дослідження теоретико-методологічних питань державного 

регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації є 

актуальним та необхідним завданням. 

Відповідно, проблематика державного регулювання національної 

економіки та її сегментів стала предметом багатьох наукових досліджень, 

зокрема, О. Амоші, Б. Андрушківа, Х. Амстронга, Ю. Бажала, Б. Біренбераг, 

С. Васькова, О. Веклич, О. Вовчак, Л. Головко, Л. Дідківської, П. Друкера, 

В. Геєця, М. Коваленка, А. Єпіфанової, Е. Лібанової, Д. Ільченко, 

А. Кругляка, Г. Ляшенко, А. Мазур, А. Маддісона, Мамутова, В. Мунтіяна, 

І. Михасюка, С. Мочерного, Н. Нижника, А. Никифорова, І. Розпутенко, 

Ю. Сафонова, Дж. Стігліца, М. Тимчука, Р. Фатхундінова, Т. Черничко, 

Л. Швайки, Р. Хейлбронера та інших. Деякі аспекти теоретико-

методологічного фундаменту системи регулювання трансформаційних 

процесів в Україні відображені в працях українських науковців-управлінців: 

В. Апопія, М. Барни, Б. Буркинського, Л. Волощук, А. Гальчинського, 

О. Кузьміна, Е. Кузнєцова, О. Коваленко, Є. Масленнікова, М. Меркулова, 

Б. Мізюка, Б. Семака, О. Побережець та інших.  

Зважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених питанням 

державного регулювання національної економіки, практично відсутні 

розробки щодо методологічних та практичних засад державного 

регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації. 

Дисертаційна робота спрямована на розв’язання науково-прикладної 

проблеми, яка полягає у відсутності системного підходу у державному 

регулюванні фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації, що 
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відповідним чином обумовило вибір теми дослідження, його мету, завдання, 

об’єкт, предмет, методи та структуру. 

Зв’язок наукової роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи 

кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-

економічного університету “Трансформація економічного розвитку за умов 

глобалізації” (номер державної реєстрації 0118U000032, 2017-2021 рр.), – 

запропоновано екуменічний підхід до дослідження трансформаційних 

процесів в економіці; відповідно до плану наукових досліджень кафедри 

макроекономіки і державного управління Державного вищого навчального 

закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана” “Модернізація державного антикризового управління 

національною економікою” (номер державної реєстрації 0116U001426, 2016-

2020 pp.), – запропоновано методику збалансованого розвитку в системі 

антикризового управління; “Антикризове управління публічним сектором в 

умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України” 

(номер державної реєстрації 0117U001196, 2016-2019 рр.), – сформовані 

концептуальні підходи до збалансованого розвитку в системі антикризового 

управління національною економікою; та відповідно до плану наукових 

досліджень Міністерства освіти і науки України у процесі виконання 

держбюджетної теми “Макроекономічне моделювання системної динаміки 

планування та управління системою вищої освіти: філософія і методологія” 

(номер державної реєстрації теми 0117U002531, 2017-2019 р.), – розроблено 

модель формування параметрів в системі макроекономічного планування; 

“Innovation Laboratories: using an open innovation learning platform & action 

research in enterprise education in order to enhance the engagement & innovative 

capabilities of Universities in Post-Socialist Societies” 530429-1- 2012-1-UK. 

Universiti of Bradford Scool of Management (United Kingdom) (2013-2015) – 

запропоновано сегмент навчальної платформи для економічних інновацій 

національної економіки; відповідно до наукової теми Maastricht University 
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Assessing Macro-Economic, Policy and Political risks, in Emerging Markets 

(2015-2016 роки) – запропоновано концептуальну систему оцінки ризиків 

макросередовища; відповідно до плану досліджень University of Bergen 

(Norway ) System Dynamics Modelling Process (GEO-SD304 01.09.2017-

25.12.2017) – запропоновано оцінювання детермінант розвитку як 

інструменту макроекономічної стабільності. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розробка та обґрунтування теоретико-методологічних положень та 

практичних рекомендацій щодо державного регулювання фінансово-

економічних процесів в умовах глобалізації. 

Досягнення мети роботи зумовило необхідність постановки та 

вирішення таких основних завдань: 

 узагальнити теоретико-методологічні підходи до визначення 

сутності державного регулювання фінансово-економічних процесів, 

уточнити понятійно-категоріальний апарат та аргументувати теоретичний 

базис системи державного регулювання національної економіки; 

 сформувати пріоритетні напрями державного регулювання 

сегментної структури національної економіки; 

 узагальнити теоретико-методичні засади державного регулювання 

фінансово-економічних процесів; 

 обґрунтувати аналітичний інструментарій для державного 

регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації; 

 удосконалити макроекономічне планування в системі державного 

регулювання; 

 розробити методологічний базис стратегічного оцінювання 

національної економіки в умовах глобалізації; 

 обґрунтувати методичні підходи до забезпечення інтеграційних 

процесів у національному макроекономічному середовищі; 

 розробити методичне забезпечення діагностики в системі 

державного регулювання макроекономічного середовища та його сегментів; 
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 запропонувати концепцію державного контролінгу в системі 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки; 

 розробити концептуальний базис та методологічні домінанти щодо 

інформаційної відкритості національної економіки; 

 запропонувати фінансово-економічний моніторинг у державному 

регулюванні національної економіки; 

 обґрунтувати механізм державного регулювання фінансово-

економічних процесів та розробити відповідну концептуальну модель. 

Об’єктом дослідження є елементи державного регулювання 

фінансово-економічних процесів у національному макроекономічному 

середовищі в умовах глобалізації. 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та методичні 

засади державного регулювання фінансово-економічних процесів в умовах 

глобалізації. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу наукового 

дослідження становлять положення сучасних економічних концепцій 

державного регулювання та загальної теорії систем. Для розв’язання 

поставлених завдань було застосовано такі загальнонаукові та спеціальні 

методи та підходи: морфологічного аналізу – при уточненні понятійно-

категоріального апарату дослідження; системно-структурний підхід – при 

вивченні теоретико-методологічних аспектів державного регулювання 

фінансово-економічних процесів та для формування системи аналітичних 

інструментів; діагностичний підхід – для аналізу макроекономічного стану 

національної економіки; логіко-порівняльний метод – для обґрунтування 

понятійно-категоріального апарату системи державного регулювання 

фінансово-економічних процесів; емпіричний метод – для розроблення 

теоретико-методичних положень щодо забезпечення інтеграційних процесів у 

національному макроекономічному середовищі. У роботі було використано 

абстрактно-логічний метод, функціональний, інтеграційний підходи, метод 

логіко-змістовного моделювання – при обґрунтуванні методичних підходів до 
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забезпечення інтеграційних процесів у національному макроекономічному 

середовищі; класифікаційно-аналітичний – для виявлення факторів впливу на 

систему державного регулювання фінансово-економічних процесів; 

функціональний синтез – при конструюванні концептуальної моделі механізму 

державного регулювання фінансово-економічних процесів. У досліджені 

використано графічний метод для наочного відображення теоретичних, 

методологічних та практичних аспектів дисертаційної роботи. 

Інформаційну базу дослідження склали чинні законодавчі акти та 

нормативно-правові документи центральних і місцевих органів влади, 

офіційна статистична інформація Державної служби статистики України, 

Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України, 

наукові роботи та розробки провідних вітчизняних та зарубіжних учених і 

фахівців-практиків із питань державного регулювання, результати власних 

наукових та аналітичних досліджень і розрахунків, офіційні публікації 

міжнародних організацій, Інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці та 

науковому обґрунтуванні теоретико-методологічного базису, методичних 

положень та рекомендацій щодо державного регулювання фінансово-

економічних процесів, які забезпечать підвищення конкурентоспроможності та 

інноваційно-інвестиційної привабливості національної економіки в умовах 

глобалізації. Дослідження спрямоване на вирішення актуальних наукових 

проблем у галузі державного регулювання фінансово-економічних процесів 

через концепти еволюційної парадигми розвитку національного 

макроекономічного середовища в умовах глобалізації. 

Найбільш значні наукові результати, що виносяться на захист: 

вперше: 

 сформовано концептуальний базис та методологічні положення 

щодо стратегічного оцінювання національної економіки в умовах 

глобалізації, які передбачають комплексне дослідження конструктивного або 

деструктивного впливу факторів на фінансово-економічне становище 
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національної економіки в перспективі, з метою формування раціональної 

стратегії державного регулювання фінансово-економічних процесів з 

урахуванням завдань забезпечення стабільного росту макроекономічних 

показників; 

 запропоновано методичні підходи до забезпечення сталих 

інтеграційних процесів у національному макроекономічному середовищі, які 

спрямовані на досягнення збалансованого фінансово-економічного розвитку 

національної економіки на основі вертикально-горизонтальної інтеграції та 

синергетичного ефекту; 

 запропоновано концепцію державного контролінгу в системі 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки та її 

функціональну модель, призначену для інформаційно-аналітичного 

супроводу системи державного регулювання фінансово-економічних 

процесів на основі комплексного інтердентального забезпечення, з метою 

з’ясування макроекономічної ситуації і прийняття ефективних стратегічних 

рішень у системі оперативного, тактичного та стратегічного державного 

регулювання макросистемою відповідного сегменту, що дозволить 

попередити або ідентифікувати на початковому етапі можливі ризики, 

пов’язані з національною економікою, і своєчасно вживати заходів щодо їх 

усунення або недопущення; 

 розроблено концептуальну модель механізму державного 

регулювання фінансово-економічних процесів, яка продукує 

багатокомпонентну систему узгодженості між взаємодіючими сегментами, 

що забезпечить цілеспрямований ефективний вплив суб’єктів на об’єкти 

державного регулювання за допомогою інструментального забезпечення, з 

врахуванням векторіальної спрямованості національної економіки; 

удосконалено: 

 систему аналітичних інструментів для державного регулювання 

фінансово-економічних процесів, яка, на відміну від існуючих, формується 

на основі системного та семантичного підходів впливу державних інституцій 
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на сегменти національної економіки для використання у процесі формування 

стратегічних орієнтирів, що дозволить здійснювати ефективне державне 

регулювання національної економіки та її складових; 

 наукові підходи до макроекономічного планування фінансово-

економічного та соціального розвитку національного середовища в системі 

державного регулювання, які передбачають вибір специфічних стратегій і 

моделювання макроекономічних параметрів в системі державного 

регулювання, з метою забезпечення ефективного пріоритетного фінансово-

економічного та соціального розвитку національної економіки на 

довгострокову перспективу з урахуванням векторів розвитку країни в умовах 

глобалізації та євроінтеграції; 

 процес діагностики в системі державного регулювання 

макроекономічного середовища та його сегментів, який доповнюється 

компонентами взаємопов’язаних елементів, що орієнтовані на пізнання 

фінансових, економічних та соціальних протиріч у макроекономічному 

середовищі країни, це санкціонуватиме виявлення патологічних змін та 

вплив факторів розвитку фінансово-економічних процесів, у тому числі, 

відхилень від запланованих макроекономічних параметрів, забезпечить 

розробку заходів щодо їх вирішення з урахуванням пріоритетного розвитку 

національної економіки; 

 концептуальний базис та методологічні положення щодо 

транспарентності національної економіки, який, на відміну від існуючих, 

передбачає застосування структурно-логічної моделі транспарентності 

національної економіки, функціонування якої супроводжується відповідними 

принципами, критеріями та обмеженнями, що забезпечить підвищення 

ефективності використання ресурсного потенціалу державних інституцій та 

підвищить рівень довіри до національної економіки, зокрема кредитний 

рейтинг, покращить внутрішній та зовнішній інвестиційно-інноваційний 

клімат у державі; 
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 підходи до формування системи фінансово-економічного 

моніторингу у державному регулюванні національної економіки, які 

передбачають застосування заданих елементів, кожен з яких виконує 

відповідну роль і забезпечує виконання поставлених завдань, з метою 

отримання аналітичних даних, які формуються через систему 

макроекономічних індикаторів та рейтингів, на основі яких здійснюється 

розробка стратегічних напрямків державного регулювання національної 

економіки;  

набули подальшого розвитку: 

 понятійно-категоріальний апарат системи державного регулювання 

національної економіки доповнено категорією “державне регулювання 

фінансово-економічних процесів”, під яким розуміється сегментний 

цілеспрямований вплив державних інституцій на діяльність суб’єктів 

макроекономічного середовища, враховуючи стабільні умови 

функціонування ринкового механізму; 

 обґрунтування пріоритетних напрямів державного регулювання 

сегментної структури національної економіки, фундаментом якої є 

збалансована сучасна система економічних відносин та інтересів, що 

притаманно міжнародному середовищу, які забезпечать прогресивну 

динаміку сегментних структурних змін у взаємозв’язку зі стійким 

економічним та соціальним розвитком національного макроекономічного 

середовища; 

 теоретико-методичні засади державного регулювання фінансово-

економічних процесів, що, на противагу існуючим, передбачають розвиток 

інноваційно-інвестиційної орієнтовної функції державного регулювання 

національної економіки та її сегментів, з метою стимулювання та 

забезпечення інноваційної й інвестиційної активності у розвитку потенціалу 

національної економіки в контексті фінансово-економічних процесів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні та методологічні положення дисертаційної роботи доведено до 
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рівня конкретних методик та рекомендацій щодо державного регулювання 

фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації. 

Найбільш суттєву практичну цінність мають такі науково-прикладні 

розробки та рекомендації: концепція державного контролінгу в системі 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки та її 

функціональна модель; процес діагностики в системі державного 

регулювання макроекономічного середовища та його сегментів; підходи до 

формування системи фінансово-економічного моніторингу у державному 

регулюванні національної економіки; концептуальна модель механізму 

державного регулювання фінансово-економічних процесів. 

Окремі авторські рекомендації реалізовані на загальнонаціональному 

та регіональному рівнях. Матеріали дисертаційної роботи прийняті до 

використання: 

 Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики 

(довідка № 129-17-19 від 18.04.2017 р.). Пропозиції автора дослідження 

використовуються у процесі доопрацювання проектів законів з питань 

підтримки суб’єктів господарської діяльності; 

 Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (довідка 

№ 29/12-19 від 18.01.2018 р.). Запропоновано внесення зміни до статті 18 

Закону України “Про управління об’єктами державної власності” щодо 

оплати праці керівників суб’єктів господарської діяльності державного 

сектору економіки (номер реєстрації 7540 від 01.02.2018 р.); 

 Національним банком України (Свідоцтво від 10.11.2016 р.). 

Запропоновано фінансово-економічні аспекти у процесі реалізації монетарної 

політики України; 

 Результати дисертаційного дослідження використовуються у 

навчальному процесі вищих навчальних закладів України (довідка МОН 

України №1/4-1718 від 12.04.2017 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до 
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розробки методологічних і методико-прикладних положень щодо державного 

регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації. Наукові 

результати, що викладені в дисертації, розроблені автором особисто. З 

наукових публікацій, виданих у співавторстві, у роботі використані лише ті 

положення, які становлять індивідуальний внесок автора, про що зазначено в 

переліку публікацій, вказаних в авторефераті. Матеріали та висновки 

кандидатської дисертації при підготовці цієї роботи не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертаційного 

дослідження апробовано у програмах розвитку, методичних розробках, 

рекомендаціях і пропозиціях, викладено у статтях, впроваджено у 

навчальний процес. Основні наукові, теоретичні та практичні результати 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на міжнародних і 

вітчизняних науково-практичних конференціях, зокрема: “Актуальні 

соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів” 

(м. Одеса, 2017 р.); “Fundamentals of Dynamic Social Systems” (Bergen, 

Norway, 2017 р.) “Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності 

в Україні” (м. Київ, 2017 р.); “Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

економіки України” (м. Луцьк, 2016 р.); “Маркетинг на міжнародних ринках 

товарів і послуг: глобальні аспекти” (м. Порпад, Словаччина, 2016 р.); 

“Macroeconomic processes in the state” (Maastricht Summer School, 2015 р.); 

“Пріоритети нової економіки знань в XXI сторіччі” (м. Дніпропетровськ, 

2015 р.); “Innovations in the national economies of European countries” 

(University of Aristotle of Thessaloniki, 2014), “Financial and economic processes 

in Estonia and Ukraine” (Tallinn University of Technology, 2014 р.); 

“Транзитний потенціал країни, як чинник її глобальних переваг” (25-

27 травня 2011 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 36 наукових 

праць, у тому числі: 5 монографій (1 одноосібна), 25 статей у наукових 

фахових виданнях України, у т.ч. 3 – у виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз; 2 статті – у зарубіжних виданнях, що 
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включені до міжнародних наукометричних баз; 6 – за матеріалами наукових 

конференцій. Загальний обсяг публікацій становить – 58,94 д.а., з яких 

особисто автору належить 49,88 д.а. 

Структура та обсяг дисертації. Загальний обсяг дисертації становить 

481 сторінки, її основний зміст викладений на 364 сторінках основного 

тексту, який складається зі вступу, п’яти розділів і висновків. Дослідження 

містить 23 таблиці на 14 сторінках, 31 рисунок на 18 сторінках, перелік 

використаних джерел із 442 найменувань на 49 сторінках та 7 додатків на 

7 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

1.1 Теоретичні основи державного регулювання фінансово-

економічних процесів в умовах глобалізації 

 

Розвиток національної економіки можливий за рахунок ефективного 

державного регулювання, яке забезпечується відповідними методами, 

засобами, умовами та наповнюється спеціалізованим інструментарієм. 

Враховуючи аналіз останніх досліджень, стабілізація та активізація 

взаємозалежності і взаємовпливу окремих процесів та сфер діяльності у 

національній економіці країн, дає можливість значно змінити якісні та 

кількісні параметри економічних систем, що підкреслює важливе значення 

процесу глобалізації макроекономічного середовища. 

Проблемні питання розвитку національної економіки в умовах 

трансформаційних та глобалізаційних змін досліджувались у роботах 

вітчизняних науковців, а саме: В. Геєця, А. Гриценко, О. Білоруса, 

Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, Є. Масленнікова, Ю. Пахомова, В. Сіденка, 

С. Соколенка, Я. Столярчук, А. Філіпенка та інших.  

Синтезування та комплексність системи управління національною 

економікою уможливлюється розвитком інноваційних процесів та тісних 

міжнародних наукових зв’язків, що сприяє формуванню єдиного простору 

для реалізації економічних, соціально-культурних, освітніх та екологічних 

програм, враховуючи ресурсний потенціал держави. 

Сучасні можливості та висока швидкість руху інформаційних потоків з 

мінімальними витратами обумовлюється розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій, застосуванням цифрової обробки даних і 

значною інтеграцією засобів комунікаційного зв’язку та обчислювальної 
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техніки, що, в свою чергу, дозволяє здійснювати дистанційне управління 

окремими об’єктами, не зменшуючи якісні та кількісні параметри, та суттєво 

підвищує значимість та прозорість світового ринку високих технологій.  

Трансформація інформаційно-комунікаційних технологій здійснює 

значний вплив на сферу регулювання фінансово-економічними процесами за 

допомогою окремих фінансових послуг та інструментів, які дозволяють 

здійснювати окремі операції одночасно в режимі реального часу, збільшуючи 

при цьому швидкість руху коштів та капіталів. Дані фактори сприяли 

підвищенню ролі кооперації та спеціалізації праці, враховуючи 

внутрішньогалузевий спектр та міжнародний аспект. 

Слід підкреслити, що взаємозв’язок процесу інтернаціоналізації 

господарського життя з міжнародним рухом товарів (продукції, робіт та 

послуг) послужив фундаментом для поглиблення економічних відносин між 

окремими країнами з факторним та елементним ускладненням товарообігу. 

У процесі розвитку міжнародних зв’язків та інтересів значно 

збільшувався не тільки якісний, але й кількісний склад предметів договору, 

включаючи послуги, а саме: юридичні, консалтингові та обслуговуючи 

послуги, послуги зв’язку, будівельні, туристичні та інформаційні послуги та 

інші, які були не тільки супутніми, але й поступово стали виокремлюватися у 

самостійну сферу. 

При цьому розвиток внутрішньогалузевої спеціалізації деяких країн 

стає причиною становлення нового внутрішньогалузевого товарообміну, що 

супроводжується трансформацією інтернаціоналізації окремих процесів, у 

тому числі й виробництва. Оцінка сучасних досліджень підтверджує, що саме 

зростання міжнародної кооперації є наслідком становлення міжнародної 

спеціалізації виробництва, у тому числі технологічної, предметної та 

подетальної, враховуючи внутрішні та зовнішні чинники розвитку. 

Крім того, слід зазначити, що зростаючи вимоги до якості та 

технологічності товарів укріплюють глобальний взаємозв’язок між окремими 
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сегментами, що формує не тільки міжгалузеву, але й міжнаціональну 

кооперацію. 

Вперше термін “глобалізація” (від англ. “global” земна куля) було 

використано у працях – Дж. Макліна в 1981 р., а пізніше визначено 

американським вченим Р. Робертсом. Пізніше дефініцію “глобалізація” 

(globalization) було вжито у 1984 році у редакційному коментарі “Wall-Street 

Journal” щодо рішення М. Тетчер відкрити іноземним банкам прямий доступ 

на фінансовий ринок лондонського Сіті. З інших джерел відомо, що вперше 

це поняття вжив Т. Левітт у 1983 році та охарактеризував цим словом 

феномен злиття ринків окремих продуктів, які виробляються великими 

багатонаціональними корпораціями [87]. 

На думку деяких науковців глобалізація – процес діалектичної 

взаємодії національних і глобальних суспільних процесів, за якого 

відбувається поступове обмеження національних особливостей суспільних 

відносин (і відповідних якостей людини) та їх поступове підпорядкування 

системі глобальних відносин, а також законів і закономірностей такої 

взаємодії, цілісність якої забезпечується національними структурами [150]. 

Значний розвиток кредитно-інвестиційної діяльності фінансових 

установ, у тому числі банків, здійснювався завдяки дії механізмів 

глобалізаційних процесів, що підтверджувалось диверсифікацією та 

інтеграції міжнародних фінансових потоків, а також зростаючою 

мобільністю ресурсів. 

При цьому в сучасних умовах індикатором рівня становлення 

глобалізації фінансових процесів виявляються іноземні капітальні ресурси, а 

саме: вимоги за позиками та окремі види інвестицій. 

Категорія фінансова глобалізація представлена як процес об’єднання в 

єдину світову систему всієї сукупності міжнародних фінансових відносин 

[333]. 

З іншого боку, фінансова глобалізація – це глобалізація, що керується 

наддержавними міжнародними організаціями, які втручаються в діяльність 
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кожної країни, в результаті чого слабшають функції національної держави; 

генерується низка трансконтинентальних та міжрегіональних фінансових та 

інвестиційних потоків, реалізується багатовимірність сітки економічних 

потоків, які формують, примножують, посилюють та інтенсифікують 

всесвітні фінансові взаємозв’язки та обміни. Економічні та фінансові процеси 

розвиваються у форматі фундаментальної глобалізації, в яку втягнуті всі 

країни, континенти, народи, цивілізації, що сприяє об’єднанню людства в 

одне єдине ціле [193]. 

Поява та розвиток саме фінансової глобалізація пов’язане із зростанням 

показників ліквідності фінансових потоків на міжнародному рівні, що 

підтверджувалось функціонуючим у других державах капіталом, який 

порівнювався з основними економічними показниками у шістдесяті роки 

двадцятого століття завдяки зростанню міжнародних угод, у тому числі з 

окремими фінансовими інструментами. В умовах сталого розвитку від 

виробничої галузі відокремлюються фінансові ринки, діяльність яких 

підкріплюється новітніми комп’ютерними технологіями та системами 

передачі інформації та саме фінансових ресурсів, незалежно від складності 

платежів та відстані між суб’єктами макроекономічного середовища. 

В сучасних умовах становлення національних економічних систем 

розвиток саме фінансової глобалізації дає можливість значно підвищити 

показники міжнародного товарообігу, у тому числі рух грошових потоків та 

капіталу. Поряд з цим, швидкими темпами збільшується торгівельний обмін 

об’єктами інтелектуальної власності, відповідними послугами та 

технологіями, що призводить до значних поступків показників міжнародної 

торгівлі на користь прямих іноземних інвестицій та потребує “делікатного” 

державного регулювання. Крім того, створення нових фінансових технологій 

та інструментів у вигляді фінансових інновацій підкреслило 

концептуальність глобалізаційних процесів на світовому фінансовому ринку. 

Дослідження підтверджують, що хиткість та нестабільність поточних 

платіжних балансів, суцільна потреба в інвестиційних ресурсах, 
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нерівномірність економічного розвитку і розподілу фінансових ресурсів, 

реалізація соціально-економічних програм розвитку, реструктуризація 

банківської сфери, забезпечення боргових зобов’язань за внутрішніми і 

зовнішніми позиками стимулює та розвиває державний спектр управління в 

умовах фінансової глобалізації.  

Отже, значна  інтеграція та глобалізація економічних та фінансових 

процесів в розвинених країнах стала головним чинником сталого розвитку 

світової економічної системи, що впливає на стан і перспективи розвитку 

комплексу господарських зв’язків між окремими сегментами та забезпечує 

розв’язання проблем перебудови фінансових підсистем, враховуючи 

зовнішні та внутрішні фактори. 

Можливості формування національної макроекономічної політики 

звужуються за рахунок зростання взаємозалежності національних первинних 

та вторинних фінансових ринків, що є супутником глобалізації економічної 

системи, та збільшення спекулятивних валютних потоків між державами.  

Професор В. Базилевич виокремлює п’ять мегатрендів економічного 

розвитку сучасного світу: 

 глобалізацію; 

 фінансіалізацію; 

 інформатизацію; 

 інтелектуалізацію; 

 соціалізацію. 

Особливу увагу український економіст приділяє фінансіалізації, що 

відбиває кардинальні зсуви у структурі сучасної світової економіки, 

пов’язані з гіпертрофованим домінуванням фінансового сектора, і відзначає, 

що в умовах інформатизації поведінку економічних суб’єктів визначає і 

інформація маніпулятивного характеру, інтелектуалізація прогресивно 

підвищує роль людини у соціально-економічному розвитку, а соціалізація 

світового розвитку свідчить про підпорядкованість економічних процесів 

інтересам розвитку людини і суспільства у цілому [271]. 
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Економічна “глобалізація” являє собою історичний процес, що є 

результатом новаторства людей і технічного прогресу. Цим терміном 

називають усе зростаючу ступінь інтеграції країн в усьому світі, обумовлену 

насамперед торговими і фінансовими потоками [207]. 

Глобалізація фінансово-економічних процесів характеризується 

окремими факторами, а саме:  

 якісними змінами на світовому ринку позичкового капіталу; 

 інформаційними трансформаціями та технологічними інноваціями у 

виробництві, будівництві, транспорті тощо; 

 розвитком технологій виробничого та управлінського характеру; 

 поширенням міжнародної кооперації та розподілу праці з 

поступовою побудовою міжнаціональних економічних та технологічних 

ланцюжків; 

 становленням та розвитком нових корпоративних сегментів 

національної економіки, значне посилення їх ролі; 

 тісними взаємодіями між національними та глобальними 

економічними процесами. 

Зниження ролі державних бар’єрів на шляху руху фінансових, 

матеріальних, інформаційних ресурсів та зростання ролі державного 

регулювання розвиває процес формування єдиного економічного, 

фінансового та гуманітарного простору. При цьому посилення ролі 

міжнародних економічних і фінансових організацій, спостерігається саме в 

період розвитку глобалізації. 

За підтримки та за допомогою окремих міждержавних організацій, а 

саме: Східноазіатського форуму, Шанхайської організації співпраці тощо, 

здійснюється реалізація міждержавного механізму координації економічної 

політики різних держав, а також забезпечується побудова концептуальних 

універсальних норм і стандартів для забезпечення високого рівня 

міжнародного спілкування та взаємодії. 
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Слід підкреслити, що завдяки активному розвитку національних 

компаній, міжнародних економічних організацій, інтеграційних об’єднань, а 

також неурядових організацій здійснюється системне ускладнення структури 

суб’єктів світової економічної системи. 

На думку провідних економістів-міжнародників, глобалізація 

дискредитує традиційні уявлення стосовно умов, факторів, джерел і критеріїв 

успіху особистостей, малих і великих груп людей практично всіх сфер 

діяльності, корпорацій, країн, регіонів світу [88]. 

Базуючись на проведених дослідженнях, глобалізаційним процесам 

притаманні міжнародний рух факторів виробництва, зовнішній товарообмін, 

у тому числі, технологіями та нематеріальними активами, співпраця у 

інформаційній, виробничій та науково-технічній сферах, а також міжнародні 

валютні та фінансово-кредитні операції, враховуючи відповідні фінансові 

інструменти. 

Таким чином, процес інтернаціоналізації окремих сфер діяльності 

національної економіки дає можливість значно підвищити результативність 

фінансово-економічних процесів, вивести на високотехнологічний рівень 

виробництво, застосовувати інноваційні підходи до системи державного 

регулювання, враховуючи досвід розвинених країн та свій вектор розвитку. 

Значне зростання міжнародного руху фінансових ресурсів між 

країнами, у тому числі за рахунок прямих інвестицій, представляє важливий 

аспект глобалізації національної економіки у вигляді інтернаціоналізації 

фондового ринку та капіталу. Крім того, становлення міжнародної 

спеціалізації та кооперації дає можливість формування єдиної організаційно-

економічної системи за рахунок переміщення матеріальних, трудових, 

інформаційних ресурсів та технологій, а також ефективного співробітництва 

в окремих сферах діяльності. 

Аналіз економічних практичних та теоретичних питань щодо розвитку 

відповідних процесів у суспільстві дає можливість виділити кілька аспектів, 

які мають суттєвий вплив на становлення світової та національної економіки, 
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а саме: новітня економіка, фінансово-економічна домінанта та глобалізація, 

що підтверджується сучасними дослідженнями. 

При цьому слід зауважити, що глобалізація представляє собою новий 

цикл становлення та розвитку міжнародного макроекономічного середовища, 

враховуючи внутрішні та зовнішні зв’язки та швидкість руху ресурсів.  

Для епохи розвитку глобалізації характерне переосмислення сутності й 

перспектив капіталістичної системи, деякі атрибути якої набули нового 

змісту й вигляду. При цьому відбувається трансформація або істотне 

коригування низки усталених тез. Світова криза поставила під сумнів чимало 

колись непорушних постулатів адептів економічної глобалізації, розкривши 

її негативні прояви, які відчули на собі багато країн [311]. 

В умовах сьогодення фінансово-економічні процеси окремих держав 

повинні підлаштовуватися до глобальних вимог для забезпечення не тільки 

сталого розвитку національного макроекономічного середовища, але й для 

укріплення позицій та внутришньогосподарських зв’язків, що в свою чергу, 

підвищує значущість державного регулювання даної сфери. 

Створення загальноприйнятних правил для кожного національного 

капіталу, які розробляються світовими економічними елементами, є 

пріоритетним напрямком економічної глобалізації, що забезпечує єдині 

норми для всіх суб’єктів фінансово-економічних відносин. 

Міжнародний рух капіталу потребує суттєвих змін у державній 

політиці кожної країни для забезпечення фінансової безпеки та економічного 

розвитку, враховуючи ступінь тиску з боку інших держав. 

При цьому виникає ризик зміни окремих методів державного 

регулювання фінансово-економічних та соціальних процесів, що суттєво 

впливає на вектори розвитку національної економіки та суспільні відносини. 

Як наслідок, міжнародні фінансові структури формують досить жорсткі 

рамки та вимоги для національних економічних систем, що суттєво підвищує 

їх залежність від дій та рішень транснаціональних корпорацій, які 

створюються та укріплюються за рахунок руху світового капіталу. 
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Глобалізаційні процеси призводять до зниження рівня впливовості 

національних державних інституцій як на фінансово-економічні процеси, так 

й на загальне макроекономічне середовище в цілому, що підтверджується 

послабленням системи державного регулювання економічних, інноваційних, 

культурних та соціальних процесів, що найчастіше потребує перегляду 

існуючих методологічних підходів у системі управління макроекономічного 

середовища. 

Основні тенденції розвитку світу відображаються на соціально-

економічному розвиткові України і проявляються у загостренні проблеми 

енергозабезпечення і зростанні цін на енергоресурси, збільшенні відкритості 

національної економіки і посиленні її участі у процесах глобалізації, 

доларизації економіки та її фінансіалізації, загостренні конфлікту між 

реальною і віртуальною економіками, нарощуванні валового зовнішнього 

боргу і утворенні ситуації можливості потрапляння України у боргову пастку 

[271]. 

Процедура формування та функціонування відповідних фінансово-

економічних процесів впливає на загальний стан національної економіки, 

реагуючи на конструктивні зміни його складових. Досліджуючи підходи до 

визначення та видових характеристик процесів, можливо виокремити 

соціальні, економічні, виробничі, інформаційні, політичні, фінансові, 

організаційні та інші процеси, які не тільки визначають ступінь розвитку 

національної економіки, але й підкреслюють найбільш важливі напрямки 

державного регулювання. 

Існує кілька основних підходів до визначення понять “політичний 

процес” і “економічний процес”. Перший підхід полягає в тому, що його 

прихильники вважають тотожними такі поняття, як політичні та економічні 

сфери в цілому і політичний і економічний процес. Другий підхід передбачає 

акцентування уваги на постійну мінливість різних рис і характеристик 

політичних і економічних явищ і виходячи з цього прихильники даного 

підходу дають таке визначення політичному і економічному процесу: це 
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сукупність всіх динамічних змін у поведінці відносин суб’єктів, у виконанні 

ними своїх соціальних ролей, функціонуванні політичних і економічних 

інститутів, які здійснюються під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів 

[35]. 

Економічні процеси (фази) – розвиток процесів безпосереднього 

виробництва, розподілу, обміну і споживання та дія зумовлених цими 

процесами виробництва спільних законів і властивих їм суперечностей. У 

домарксовій політекономії економічні процеси вважалися незалежними, 

відокремленими один від одного. Сучасна немарксистська економічна наука, 

як правило, не досліджує ці взаємопов’язані економічні процеси, 

зосередившись на вивченні ринку інших процесів (головним чином розподіл) 

вона заторкує лише тією мірою, якою вони позначаються на явищах ринку 

або як ринок впливає на них [149].  

У свою чергу, соціально-економічні процеси представляють собою 

відповідні рухи у суспільному середовищі, які віддзеркалюють економічну, 

політичну ситуацію в державі та стан розвитку головних сфер 

життєдіяльності, враховуючи пріоритетність безпеки, у тому числі 

фінансової, та векторіальну спрямованість державної політики. 

Таким чином, фінансово-економічні процеси – це сукупність 

послідовних динамічних змін окремих стадій розвитку фінансових та 

економічних систем з урахуванням ринкових закономірностей, загальних 

потреб суспільства та дієвості сучасних фінансово-економічних інструментів 

впливу на відповідні сегменти мікро-, мезо та макросередовища. 

Крім того фінансово-економічні процеси характеризуються: 

 наявністю фінансово-економічних суб’єктів та взаємовідносин між 

ними в окремому інституціональному середовищі; 

 досягненням загального результату щодо реалізації суспільних 

інтересів (підвищення добробуту населення, покращення рівня економічних 

індикаторів); 
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 синхронізацією окремих економічних процесів, враховуючи 

векторіальну спрямованість національної економіки держави. 

Гетероскедастичні процеси, тобто процеси із змінною в часі 

дисперсією, – поширений клас фінансово-економічних процесів, особливо в 

нестійкій перехідній економіці. За визначенням такі процеси відносяться до 

класу слабо нестаціонарних процесів, а тому описання їх динаміки має деякі 

особливості у порівнянні із стаціонарними [56]. 

Виділені сегменти функціонування фінансово-економічних процесів в 

умовах глобалізації, які включають рівні формування фінансово-економічних 

процесів, умови їх виникнення, регулятори та результати фінансово-

економічних процесів представлені на рис. 1.1. 

 

 
Рис. 1.1. Функціонування фінансово-економічних процесів в умовах 

глобалізації 
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спрямований на моніторинг національних показників та орієнтування на 

світовий рівень індикаторів фінансово-економічного розвитку для отримання 

можливості забезпечення досягнення стратегічної мети державної політики. 

Питанням державного регулювання економіки, у тому числі окремих 

процесів, приділяють увагу в своїх роботах науковці, а саме: О. Амоша, 

Б. Андрушків, Х. Амстронг, Ю. Бажал, Б. Біренберг, В. Бодрова, С. Васьков, 

О. Веклич, В. Воротін, Л. Головко, В. Геєць, Л. Дідківська, Н. Кондратьєв, 

М. Корецький, О. Кубай, А. Єпіфанова, Г. Калетнік, А. Кругляк, Т. Куценко, 

Г. Ляшенко, А. Мазур, В. Мамутов, В. Мунтіян, І. Михасюк, С. Мочерний, 

Н. Нижник, А. Никифорова, С. Онишка, Ю. Пахомов, І. Радіонова, 

М. Тимчук, Р. Фатхундінов, О. Чернега, Л. Швайка та інші.  

Державне регулювання економіки – це система заходів держави для 

здійснення підтримуючої, компенсаційної й регулюючої діяльності, 

спрямованої на створення нормальних умов ефективного функціонування 

ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем розвитку 

національної економіки та всього суспільства. Таке визначення розкриває 

функції, цілі й об’єкти державного втручання в економіку й поведінку 

громадян [174]. 

В сучасних умовах глобалізації проблеми державного регулювання 

фінансово-економічних процесів розкриваються під іншим кутом та 

потребують розв’язання, враховуючи нові вектори розвитку національної 

економіки, яка спрямована на євроінтеграцію та підвищення не тільки 

загальноекономічних показників, але й соціальних індикаторів. 

Пошук місця та визначення ролі держави в регулюванні окремих 

процесів ринкової економіки набуло нового змісту в умовах світової 

фінансово-економічної кризи та зміни пріоритетів внутрішньої та зовнішньої 

політики України, враховуючи досвід розвинених країн. 

Крім того, значне зростання впливу державних інституцій, діяльність 

яких спрямована на сприяння дієвості механізмів соціально-економічного 

розвитку, підкреслює необхідність участі держави у формуванні системи 
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фінансових інструментів щодо вирішення економічних проблем, пов’язаних 

із структурними перетвореннями в національній економіці, особливо в 

умовах дестабілізуючого  кризового стану ринку, та підтримки ділової 

активності господарської діяльності в державі. 

При збереженні основних принципів державного регулювання форми і 

методи впливу держави на економічні процеси значною мірою 

модифікувалися. У західній макроекономічній теорії сформувалися дві 

основні концепції економічного регулювання, що одержали назви 

кейнсіанства і монетаризму. 

Термін “регулювання” в зарубіжній економічній літературі має два 

значення. У широкому розумінні він ототожнюється з державним 

втручанням в економіку, у більш вузькому – з адміністративно-правовою 

регламентацією підприємницької діяльності. Регулювання (від лат. regulare) 

означає підпорядковування певному порядку. Отже, державне регулювання – 

це комплекс заходів держави, спрямованих на скерування поведінки 

товаровиробника в напрямі, необхідному для досягнення поставлених 

органами державної влади цілей [280].  

Л. Дідківська та Л. Головко визначають державне регулювання 

економіки (ДРЕ) як систему заходів держави для здійснення підтримуючої, 

компенсаційної та регулюючої діяльності держави, спрямованої на створення 

нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення складних 

соціально-економічних проблем розвитку національної економіки і всього 

суспільства [292]. 

Таким чином, державне регулювання фінансово-економічних процесів 

представляє собою сегментний цілеспрямований вплив державних інституцій 

на діяльність суб’єктів макроекономічного середовища, враховуючи 

стабільні умови функціонування ринкового механізму. 

Головна мета державного регулювання складається у дотриманні 

пріоритетної лінії державної політики щодо соціально-економічного та 
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фінансового зростання, враховуючи векторіальну спрямованість на 

євроінтеграцію. 

В сучасних умовах розвитку глобалізаційних рухів необхідність 

державного впливу на фінансово-економічні процеси диктується 

виникненням та існуванням негативних явищ в ринковому механізмі, що 

гальмує не тільки підвищення та зростання економічних індикаторів 

національної економіки, але й унеможливлює дотримання основних 

положень державної політики. При цьому, використовуючи систему 

інструментів державного впливу, суттєво мінімізується ризик руйнівної сили 

факторів ринкового середовища, що забезпечує досягнення стратегічної мети 

розвитку національної економіки. 

Цілі державного регулювання на кожному історичному етапі залежать 

від багатьох чинників: ступеня загального розвитку економіки, структури 

економіки на сучасному етапі та бажаної в майбутньому, міри участі країни в 

міжнародному поділі праці. Класичний набір цілей державного регулювання 

економічно розвинених країн такий: 

 економічний розвиток та повна зайнятість; 

 економічна ефективність, стабільний рівень цін; 

 економічна свобода, справедливий розподіл доходів; 

 економічна забезпеченість, збалансованість експорту й імпорту 

[174]. 

Потреба в державному регулюванні економіки теоретично 

обґрунтована Дж. М. Кейнсом. Мета державного втручання полягає в 

забезпеченні прибутковості капіталу, запобіганні соціальному вибуху, який 

може статися внаслідок безробіття, падіння рівня життя, інфляції та інших 

явищ. На думку Дж. М. Кейнса та його прихильників, держава повинна взяти 

на себе відповідальність не лише за стан виробництва, формування 

сукупного попиту, але і за ситуацію у сфері зайнятості, використання 

трудових ресурсів, регулювання доходів населення [292]. 
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Реалізація державного регулювання фінансово-економічних процесів 

здійснюється за допомогою відповідних форм, які систематизуються за 

певними ознаками, наповнюються окремими інструментами впливу та 

представляють собою загальний напрямок впливу суб’єктів на відповідні 

об’єкти державного регулювання.   

На думку деяких науковців, процес державного регулювання за 

формою реалізації поділяється на такі види:  

 перспективне (апріорне) регулювання, що здійснюється у вигляді 

програмування і призначене для вирішення завдань розвитку і зростання 

виробництва, вдосконалення продуктивних сил, соціального забезпечення; 

 поточне (апостеріорне) регулювання, здійснюється за допомогою 

різних заходів кон’юнктурного характеру і призначене насамперед для 

підтримки збалансованості виробництва; 

 перспективно-поточне (змішане) регулювання, здійснюється за 

допомогою спеціальних програм, спрямованих на підтримку збалансованості 

економіки [186]. 

Вибір окремих форм державного регулювання фінансово-економічних 

процесів залежить від конкретних умов ринкового середовища, поставлених 

завдань щодо реалізації пріоритетних напрямків державної політики та 

загальної соціально-економічної ситуації в країні. 

Деякі автори відносять до основних форм державного регулювання: 

 комплексне (індикативне) планування економічного та соціального 

розвитку; 

 прогнозування розвитку народного господарства та кон’юнктури 

ринку; 

 реалізація національних та цільових комплексних програм; 

 керування господарською діяльністю державних підприємств; 

 бюджетно-податкова, грошово-кредитна та амортизаційна політика; 

 система соціального захисту населення [303]. 
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Систематизація форм державного регулювання фінансово-економічних 

процесів, яка базується на виокремленні відповідних критеріїв, представлена 

на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Систематизація форм державного регулювання фінансово-

економічних процесів 
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Отже, за терміном реалізації державного регулювання фінансово-

економічних процесів виділяють довгострокове, короткострокове, поточне, 

перспективне державне регулювання. При цьому кожна із зазначених форм 

характеризується відповідним переліком цілей і завдань. 

За інструментальним забезпеченням виокремлюють бюджетне та 

податкове регулювання, фінансово-кредитне регулювання, амортизаційно-

цінове регулювання та соціально-спрямоване державне регулювання 

фінансово-економічних процесів. 

Основою фінансового регулювання як підсистеми фінансового 

механізму є правове регламентування розподільчих відносин у суспільстві, в 

окремих галузях і сферах державного регулювання, а також на окремих 

підприємствах. Фінансове регулювання є методом управління економічними 

та соціальними процесами за допомогою фінансів [276]. 

За способом державного регулювання визнають комплексне 

планування, цільове програмування та макроекономічне програмування. 

Економічне програмування є вищою формою державного втручання в 

процес економічного розвитку, яке здійснюється на основі договорів між 

державою і монополіями. Воно включає: складання прогнозів розвитку 

економіки на майбутній період; визначення основних напрямів державної 

політики для всіх сфер економіки; координація дій державного апарату під 

час реалізації певної економічної політики. Система програмування 

передбачає не лише загальнодержавні програми, але і плани розвитку 

окремих галузей і регіонів [15]. 

За організаційно-інституційними ознаками виділяють: адміністративне 

регулювання, правове та економічне регулювання фінансово-економічних 

процесів. В свою чергу, правове регулювання представляє собою вплив 

державних інституцій на суб’єктів макроекономічного середовища за 

допомогою розробки та реалізації обґрунтованих, ефективних юридичних 

норм і правил. 
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За характером впливу на фінансово-економічні процеси виокремлюють 

пряме регулювання, опосередковане та антициклічне державне регулювання. 

Прямі механізми державного регулювання є найбільш поширеними з 

причини своєї дієвості. Основною їх формою є господарська діяльність 

держави, що представлена державним сектором економіки, який має досить 

великі масштаби в економічно розвинених країнах. У його рамках держава 

може, наприклад, самостійно надавати кредити, брати пайову участь у 

компаніях, бути прямим власником господарюючого суб’єкта Пряме 

втручання держави – це і прийняття законодавчих актів, покликаних 

упорядковувати і розвивати відносини між усіма елементами ринкової 

системи [344]. 

За моделлю державного регулювання фінансово-економічних процесів 

– змішане та пріоритетне регулювання, а також саморегулювання ринкового 

середовища. 

Державне регулювання фінансово-економічних процесів функціонує 

перш за все, як упорядкована система, тому доцільно розглядати процес 

регулювання процесів в економіці з точки зору системного підходу.  

Таким чином, система державного регулювання фінансово-

економічних процесів – це сукупність взаємопов’язаних, збалансованих 

елементів, які забезпечують цілеспрямований вплив на поведінку ринкового 

середовища з метою реалізації пріоритетних завдань щодо концепції 

фінансово-економічного та соціального розвитку і захисту інтересів 

суспільства з урахуванням ресурсного потенціалу країни. 

В свою чергу, складовими зазначеної системи є цілі, завдання, 

принципи, функції державного регулювання, а також суб’єкти, які 

здійснюють за допомогою методів та інструментів вплив на об’єкти, 

враховуючи зовнішні та внутрішні фактори та спрямовуючись на 

відповідний результат, а саме: розвиток національної економіки, позитивний 

рух капіталу, підвищення стійкості фінансового розвитку та підвищення 
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добробуту населення країни. Схематично система державного регулювання 

фінансово-економічних процесів представлена на рис. 1.3. 

 

 

Рис. 1.3. Система державного регулювання фінансово-економічних 

процесів 
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 принцип справедливості. Держава за допомогою відповідних 

регуляторів має коригувати ринок перерозподілом з метою встановлення 

певних засад справедливості; 

 принцип стабільності. За допомогою заходів державної фінансової, 

податкової, зовнішньоекономічної та митної політики держава впливає на 

рівень виробництва, зайнятість та інфляцію; 

 принцип системності державного впливу передбачає комплексний, 

системний підхід до вирішення економічних, соціальних, екологічних, 

зовнішньоекономічних та інших проблем; 

 принцип адекватності вимагає, щоб система державних регуляторів 

економіки та засоби їх застосування відображали реалії сучасного етапу 

соціально-економічного розвитку країни; 

 принцип оптимального поєднання адміністративно-правових та 

економічних важелів: адміністративні методи макроекономічного 

регулювання мають гарантувати формування оптимальної відтворювальної 

структури, а економічні важелі застосовуються з метою стимулювання 

ефективного використання ресурсів, виробничої та інвестиційної діяльності, 

вирішення соціальних проблем [303]. 

Таким чином, до основних принципів державного регулювання 

фінансово-економічних процесів, які є елементом цілісної системи, 

відносяться: принцип обґрунтованості рішень, принцип збалансованості 

ресурсного потенціалу, принцип системності програмного забезпечення, 

принцип пріоритетності реалізації задач державної політики, принцип 

цільового використання коштів, принцип послідовності та ефективності 

державних програм економічного розвитку, принцип раціонального підбору 

методичного інструментарію тощо. 

Державне регулювання економіки, у тому числі й окремих процесів, 

можливе лише за умови її цілісності, яка досягається шляхом реалізації по-

вного спектра функцій, об’єктивно закладених у державну форму існування 

соціуму. Державне регулювання економіки як реалізація економічної, однієї з 
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найважливіших функцій держави, спрямоване на забезпечення нормального 

формування та ефективного функціонування і розвитку економіки країни, на 

захист існуючих форм власності та створення умов для їх розвитку [275]. 

Важливим сегментом системи державного регулювання фінансово-

економічних процесів є функції державного регулювання, до яких можливо 

віднести: правову, економічну, контролюючу, стимулюючу та стабілізуючу 

функції, а також функцію планування. Реалізація зазначених функцій 

забезпечує ефективне досягнення стратегічної мети та поточних завдань 

державної політики щодо розвитку як фінансово-економічних процесів, так й 

національної економіки в цілому. В наукових публікаціях серед функцій 

державного регулювання економіки виділяють такі: 

 цільову – визначення цілей, пріоритетів та основних напрямів 

розвитку національної економіки; 

 стимулюючу – формування регуляторів, здатних ефективно впливати 

на діяльність господарських суб’єктів і спрямовувати економічні процеси у 

бажаному для суспільства напрямі; 

 нормативну – держава за допомогою законодавчих актів встановлює 

певні “правила гри” для суб’єктів економіки; 

 коригуючу – коригування розподілу ресурсів у економіці з метою 

розвитку прогресивних процесів, усунення негативних зовнішніх ефектів 

тощо; 

 соціальну – державне регулювання соціально-економічних відносин, 

перерозподіл доходів, забезпечення соціального захисту та соціальних 

гарантій, збереження навколишнього середовища, безпосереднє управління 

неринковим сектором економіки – регулювання державного сектора 

економіки, створення суспільних благ; 

 контролюючу – державний нагляд і контроль за виконанням певних 

встановлених “правил гри”, економічних, екологічних, соціальних стандартів 

[330]. 
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Таким чином, значна  інтеграція та глобалізація економічних та 

фінансових процесів в розвинених країнах стала головним чинником сталого 

розвитку світової економічної системи, що впливає на стан і перспективи 

розвитку комплексу господарських зв’язків між окремими сегментами та 

забезпечує розв’язання проблем перебудови фінансових підсистем, 

враховуючи зовнішні та внутрішні фактори. 

Зниження ролі державних бар’єрів на шляху руху фінансових, 

матеріальних, інформаційних ресурсів та зростання ролі державного 

регулювання розвиває процес формування єдиного економічного, 

фінансового та гуманітарного простору. При цьому посилення ролі 

міжнародних економічних і фінансових організацій, спостерігається саме в 

період розвитку глобалізації. Слід зазначити, що становлення міжнародної 

спеціалізації та кооперації дає можливість формування єдиної організаційно-

економічної системи за рахунок переміщення матеріальних, трудових, 

інформаційних ресурсів та технологій, а також ефективного співробітництва 

в окремих сферах діяльності. В свою чергу, фінансово-економічні процеси – 

це сукупність послідовних динамічних змін окремих стадій розвитку 

фінансових та економічних систем з урахуванням ринкових закономірностей, 

загальних потреб суспільства та дієвості сучасних фінансово-економічних 

інструментів впливу на відповідні сегменти мікро-, мезо та 

макросередовища. 

Зазначені процеси характеризуються: 

 наявністю фінансово-економічних суб’єктів та взаємовідносин між 

ними в окремому інституціональному середовищі; 

 досягненням загального результату щодо реалізації суспільних 

інтересів (підвищення добробуту населення, покращення рівня економічних 

індикаторів); 

 синхронізацією окремих економічних процесів, враховуючи 

векторіальну спрямованість національної економіки держави. 
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Головною метою державного регулювання є дотримання пріоритетної 

лінії державної політики щодо соціально-економічного та фінансового 

зростання, враховуючи векторіальну спрямованість на євроінтеграцію. 

Реалізація державного регулювання фінансово-економічних процесів 

здійснюється за допомогою відповідних форм, які систематизуються за 

певними ознаками, наповнюються окремими інструментами впливу та 

представляють собою загальний напрямок впливу суб’єктів на відповідні 

об’єкти державного регулювання. Державне регулювання фінансово-

економічних процесів функціонує перш за все, як упорядкована система, 

тому доцільно розглядати процес регулювання процесів в економіці з точки 

зору системного підходу. В свою чергу, складовими зазначеної системи є 

цілі, завдання, принципи, функції державного регулювання, а також суб’єкти, 

які здійснюють за допомогою методів та інструментів вплив на об’єкти, 

враховуючи зовнішні та внутрішні фактори та спрямовуючись на 

відповідний результат, а саме: розвиток національної економіки, позитивний 

рух капіталу, підвищення стійкості фінансового розвитку та підвищення 

добробуту населення країни. 

 

1.2 Інструментальне забезпечення системи державного 

регулювання фінансово-економічних процесів 

 

Функціонування системи державного регулювання фінансово-

економічних процесів залежить від гармонічного поєднання дієвих 

інструментів забезпечення, які повинні відповідати сучасним вимогам та 

враховувати тенденції розвитку національної економіки в умовах глобалізації 

та євроінтеграції. Використання досвіду країн з розвиненою економікою дає 

можливість виділити позитивні та ефективні методи, які максимально 

підходять до застосування у національному макроекономічному середовищі. 

Необхідно також звертати увагу на національну особливість та 

унікальність, відповідно застосовувати ті західні практики державного 
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регулювання, що будуть дієвими на теренах України, водночас відкидати ті 

механізми державного регулювання, які можуть працювати не коректно, чи 

спонукати до фіаско економічної системи чи окремих її елементів. Як 

свідчить світова практика, успішне здійснення регуляторної діяльності 

можливе виключно в умовах раціонального пристосування до специфічних 

особливостей господарського розвитку кожної країни, врахування особливих 

рис її економічного механізму, національних рис сукупного людського 

потенціалу населення даної держави [294]. 

Інструментальне забезпечення системи державного регулювання 

фінансово-економічних процесів з урахуванням сучасних підходів в умовах  

глобалізації представлено на рис. 1.4. Отже, основними складовими 

інструментального забезпечення є базові та методичні інструменти, 

багатопараметричні та функціональні інструменти, а також інструменти 

вирішення прикладних  завдань, які в свою чергу, містять окремі дієві 

елементи, що забезпечує високу ефективність державного регулювання.       

Перш за все, дотримання пріоритетної лінії державної політики щодо 

соціально-економічного та фінансового зростання, враховуючи векторіальну 

спрямованість на євроінтеграцію, що представляє собою головну мету 

державного регулювання фінансово-економічних процесів, забезпечується за 

допомогою базових інструментів, а саме: принципів, параметрів та критеріїв, 

які формують спрямованість державного управління.  

Особливості макроекономічних процесів у економіці України не 

вкладаються у схеми відомих нині економічній науці закономірностей. Для 

практичної реалізації державної стратегії економічного розвитку необхідні 

конкретизація пріоритетів, уточнення ресурсного забезпечення, відпрацювання 

механізмів здійснення та вибір найоптимальніших методів державного 

регулювання або розроблення нових методів на основі теорії та практики [63]. 

Дослідження підтверджують, що тісний взаємозв’язок між методами державного 

регулювання та відповідними принципами дає можливість сформувати дієву 

систему інструментального забезпечення, яка повинна враховувати сучасні 



69 
 
тенденції фінансово-економічного та соціального розвитку, а також змінювати 

окремі елементи для підвищення рівня ефективності їх впливу. 

 

Рис. 1.4. Інструментальне забезпечення системи державного регулювання 

фінансово-економічних процесів 
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Для вирішення поставлених завдань державного регулювання 

застосовується адаптивний комплекс державного регулювання, який 

базується на системі методів, серед яких доцільно виділити: 

 економічні методи; 

 адміністративні методи; 

 організаційні методи; 

 правові методи; 

 методи прямої та непрямої дії. 

Під поняттям “методи державного регулювання” розуміють способи 

владного впливу державних органів на процеси суспільного й державного 

розвитку, на діяльність державних структур і конкретних посадових осіб. 

Методи державного управління визначають механізми встановлення 

взаємовідносин між суб’єктом та об’єктом державного регулювання, 

реалізації компетенції суб’єктів державного регулювання відповідно до їх 

владно-управлінських повноважень [308]. 

Серед основних методів державного регулювання економічних 

процесів, у тому числі фінансово-економічних, виокремлюють економічні та 

адміністративні методи регулювання. Вибір найбільш ефективного методу 

залежить від факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища та 

від оперативних та тактичних завдань державного регулювання. 

Економічні методи державного регулювання поділяються на методи 

грошово-кредитної та бюджетної політики. Основними економічними 

способами грошово-кредитної політики є: регулювання облікової ставки; 

встановлення та зміни розмірів мінімальних резервів, які фінансовані 

інститути країни зобов’язані зберігати в центральному банку; проведення 

операцій державних установ на ринку цінних паперів, таких як емісія 

державних зобов’язань, торгівля ними та їх погашення [135]. 

Адміністративні методи ґрунтуються на обов’язковому виконанні тих 

чи інших правил або розпоряджень. За допомогою адміністративних методів 

місцеві органи управління регулюють процеси приватизації, вирішують 
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питання залучення позичкового капіталу, використання регіональних 

природних ресурсів, а також питання, пов’язані з соціальними процесами 

[135]. 

Адміністративні або організаційно-розпорядчі методи державного 

управління у сфері сталого розвитку України базуються на застосуванні 

нормативно-правових актів, охоплюють усю організаційно-розпорядчу 

складову державного управління у галузі сталого розвитку України [308]. 

Виникнення та застосування змішаних або доповнюючих один одного 

методів пояснюється складними трансформаційними умовами та 

необхідністю модернізації державного апарату та системи управління 

національною економікою. 

Соціально-психологічні методи державного управління у сфері сталого 

розвитку України розглядаються як способи впливу на людей за допомогою 

законів соціології та психології; як способи і прийоми впливу на процес 

формування та розвитку колективу, а також на соціальні та психологічні 

процеси, притаманні групам чи окремим особам [308]. 

У свою чергу, методи прямої дії забезпечують виконання суб’єктами 

макроекономічного середовища обов’язкових норм та правил, які спрямовані 

на вирішення стратегічних завдань державної політики щодо фінансово-

економічного розвитку. Ефективними інструментами методів прямої дії є 

нормативні акти, програми фінансово-економічного та соціального розвитку 

тощо. Серед основних методів державного регулювання прямої дії 

виокремлюють: цінові та податкові регулятори, сертифікацію та 

ліцензування, експортно-імпортне регулювання, державна підтримка. 

Використання методів державного регулювання непрямої дії дає 

можливість здійснювати вплив на фінансово-економічні інтереси суб’єктів 

макроекономічного середовища, реагуючи на фактори ринкового механізму. 

Ефективними інструментами зазначеної групи методів є грошово-

кредитна, бюджетна, інноваційно-інвестиційна та соціально-економічна 

спрямованість державної політики, наповненість дієвими елементами якої 
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залежить від формування стратегічної мети та тактичних завдань державного 

регулювання. При цьому інструментами методів непрямої дії є мотиваційна 

політика, яка спрямована на опосередкований вплив держави на суб’єктів 

макроекономічного середовища. 

До методів державного регулювання фінансово-економічних процесів 

прямої дії відносяться адміністративні, організаційні та правові методи, в 

свою чергу, до методів непрямої дії – економічні, соціально-психологічні 

методи, які забезпечують вирішення оперативних та тактичних завдань 

держаного регулювання, враховуючи фактори зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

Методи державного регулювання фінансово-економічних процесів 

повинні вирішувати стратегічні завдання на макрорівні, враховуючи 

економічні закони розвитку та відповідні ринкові важелі. 

В умовах глобалізації, коли спостерігається процес посилення 

взаємозв’язку між фінансовими потоками та зростає рівень міжнаціональної 

кооперації, посилюється потреба у державному регулюванні фінансово-

економічних процесів за допомогою системи методів та відповідних 

інструментів. 

Методи державного регулювання з позицій комплексності 

розподіляються: на загальні (нормативно-правові, адміністративні, 

соціально-психологічні (пропагандистські) та економічні) та спеціальні – 

стратегічне планування та цільове програмування, бюджетування, 

інформування. В свою чергу, з позицій впливу суб’єкта управління на об’єкт 

управління: прямого впливу та непрямого впливу; підготовки та прийняття 

рішень, планування, організації, контролю, підтримки управлінської 

діяльності [308]. 

Сучасні дослідження підкреслюють значимість методів оцінки, які 

можливо застосовувати для реалізації завдань державного регулювання 

національною економікою. До таких методів відноситься метод головного 
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критерію, який базується на виокремленні значущого критерію з 

обчисленням максимально допустимого його значення. 

Серед позитивних сегментів даного методу можливо виділити 

необхідність лише кількох переважних критеріїв, які впливають на кінцевий 

результат, але при цьому враховуються допустимі значення окремих 

показників, які віддзеркалюють стан фінансово-економічних, соціальних та 

екологічних процесів. 

Для інтегральної оцінки ефективності державного регулювання 

сегментів макроекономічного середовища запропоновано коефіцієнт 

ефективності державного регулювання, що ґрунтується на методі головного 

критерію та обчислюється за формулою: 
 

                                                             

(1) 

 

де  – ефективність державного регулювання, млн. грн.;  – 

ефективність фінансово-економічних процесів, млн. грн.;  – 

ефективність соціальних процесів, млн. грн.;  – ефективність 

екологічних процесів, млн. грн.;  – витрати відповідних 

процесів, млн. грн. 

Проаналізувавши порядок визначення даного коефіцієнта, слід 

підкреслити, що складові числівника повинні наближатися до максимального 

значення, на відміну від показників числівника, які прагнуть мінімальних 

позицій. 

Застосування зазначеного коефіцієнта ефективності державного 

регулювання значно підвищить рівень оцінки механізму регулювання 

окремих процесів, що дасть змогу усунути негативні фактори впливу та 

застосувати потенційні можливості макроекономічного середовища. 
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Таким чином, процес формування відповідної системи методів 

державного регулювання повинен враховувати кілька факторів, а саме: 

стратегічну мету та завдання державного регулювання, а також дію 

ринкового механізму, що забезпечує стійкий розвиток національної 

економіки. 

Наступний елемент системи державного регулювання фінансово-

економічних процесів формує якісні та кількісні орієнтири державного 

регулювання, які підкріплюються  багатопараметричними інструментами, що 

дає можливість оцінити рівень індикаторів економічного, фінансового та 

соціального розвитку національної економіки. 

Розкриття рушійних сил, причин і процесів, що обумовлюють і 

визначають характер економічного зростання, дає можливість прогнозувати 

поведінку економічної системи при зміні визначених кількісних і якісних її 

параметрів, на підставі чого була обрана модель для дослідження джерел і 

факторів зростання вітчизняної економіки. Для оцінки фактора праці 

необхідно проаналізувати кількісні показники, що характеризують 

демографічну ситуацію в країні, становище на ринку праці, а також динаміку 

цих показників за розглянутий період. Показниками економічного зростання 

у відповідності до зазначеної моделі є ВВП, кількість економічно активного 

населення, інвестиції в основний капітал, частка капіталу у національному 

доході, чистий граничний продукт капіталу [188]. 

Формування системи макроекономічних індикаторів уможливлює 

процес моніторингу, діагностики та аналізу певних показників, контроль за 

рівнем яких забезпечує реалізацію встановлених задач державного 

регулювання фінансово-економічного розвитку. 

До складу багатопараметричних інструментів включаються індикатори 

рівня та умов життя населення, які дають можливість оцінити стан доходів та 

добробуту суспільства в країні та відкоригувати рівень окремих соціально-

економічних показників, а саме: загальний обсяг споживання населенням 

послуг та благ, рівень і динаміку номінальних та реальних доходів населення, 
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рівень реальної заробітної плати, частка витрат бюджету на розвиток 

соціальної сфери, рівень ВВП на душу населення тощо. 

Серед сукупності індикаторів можливо виділити частку витрат на 

соціальну сферу в державному бюджеті та стан соціальної інфраструктури, 

що представляє собою важливий показник рівня життя населення країни. 

При цьому необхідно орієнтуватися та враховувати потенціальні ресурси 

країни та планово стратегічні показники європейського рівня, на які 

орієнтована сучасна державна політика. 

Слід зазначити, що індикатори фінансів, рівень яких впливає на 

кількісні орієнтири державного регулювання фінансово-економічних 

процесів, підкреслюють стан фінансово-економічної безпеки держави. 

Загально-необхідними індикаторами фінансів є баланс доходів та грошових 

витрат населення;  видатки бюджету; структура розміщення грошової маси, у 

тому числі в обігу; дефіцит державного бюджету, а також валютний курс, 

розмір державного боргу; темпи інфляції; коефіцієнт співвідношення ВВП і 

фінансового потенціалу країни тощо. 

Функціональні інструменти державного регулювання фінансово-

економічних процесів забезпечують контроль та оцінку за виконанням 

завдань та рішень щодо забезпечення стратегічної мети державної політики. 

Важливими та дієвими елементами комплексу заходів в системі державного 

регулювання є фінансово-економічний моніторинг, фундаментальна 

діагностика та державний аудит.  

Світовий і вітчизняний досвід та наукові дослідження свідчать, що 

найефективнішими заходами по мінімізації та реальній протидії 

організованій злочинності й корупції є запровадження дієвого постійного 

контролю за фінансовими інституціями. Вдосконалення державного 

фінансового моніторингу сприятиме підвищенню дієвості національної 

системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним 

шляхом. Тому для більш ефективного забезпечення економічної безпеки 

держави, запобігання втратам держави та суспільства від дій організованих 
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груп і злочинних організацій, рішучого усунення будь-яких можливостей 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що гальмують розвиток 

економіки, створення позитивного іміджу кредитно-банківської системи та 

інвестиційної привабливості України за її межами необхідно вдосконалення 

діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу [249]. 

В свою чергу здійснення фінансового контролю в Україні за 

допомогою відповідних державних органів дає можливість відстежувати 

порушення діючого законодавства та виявляти негативні фактори впливу на 

систему реалізації державного регулювання фінансово-економічних 

процесів, враховуючи пріоритетні напрямки державної політики щодо 

розвитку макроекономічного середовища.  

Саме державний аудит та фінансово-економічний моніторинг 

забезпечують дотримання принципів законності та економічної 

цілеспрямованості господарських операцій, пов’язаних з використанням 

бюджетних коштів на макро- та мезорівнях, а також збереження та ефективне 

використання державної власності в межах діючих нормативно-правових 

актів. Належний рівень організації фінансового контролю спрямовує систему 

державного регулювання фінансово-економічними процесами на 

ефективність використання ресурсного потенціалу національної економіки. 

Водночас реалізується державний фінансовий контроль за допомогою 

створюваної системи органів, яка перебуває ще на стадії розвитку: 

1) органи законодавчої влади (Верховна Рада України);  

2) органи виконавчої влади (Міністерство фінансів України), у тому 

числі спеціальні органи державного фінансового контролю (Рахункова 

палата, Державна фіскальна служба України, Державна аудиторська служба 

України, Державна казначейська служба України);  

3) недержавні спеціалізовані організації (неурядові організації, ЗМІ, 

аудиторські компанії, у тому числі міжнародні), уповноважені на здійснення 

моніторингу використання державних коштів. 
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Однак необхідно визнати, що за нових умов демократизації суспільства 

та ускладненому розвитку національної фінансової системи країни 

державного фінансового контролю  поступово набуває нового змісту, який 

зумовлюється формуванням нових взаємовідносин між суб’єктами 

фінансової системи та громадянського суспільства [6]. 

Сукупність сучасних та дієвих інструментів та методів державного 

контролю забезпечує ефективність використання фінансових та 

інвестиційних ресурсів, що дає можливість досягнути належного рівня 

соціально-економічного розвитку країни, з урахуванням досвіду розвинених 

держав. Ефективна діяльність органів контролю залежить від пропорційного 

та чіткого розподілу відповідних повноважень, недопущення дублювання 

підрозділів та сумлінного виконання своїх обов’язків окремими суб’єктами 

державного контролю, що підтверджується міжнародним досвідом 

аналогічних структур. Обов’язковим елементом системи державного 

регулювання фінансово-економічних процесів є інструменти вирішення 

прикладних завдань, а саме:  інструменти вирішення оперативних, тактичних 

та стратегічних завдань. Кожна група інструментів забезпечує вирішення 

поставлених цілей та задач на окремих етапах регулювання, враховуючи 

фактори зовнішнього та внутрішнього середовища та європейську 

спрямованість державної політики. 

Саме ефективні регулятори державного регулювання фінансово-

економічними процесами дають можливість розвитку національної 

економіки, спираючись на соціальні, економічні, екологічні та інноваційні 

пріоритети, яким притаманні трансформаційні та глобалізаційні зміни. 

Таким чином, до основних складових інструментального забезпечення 

можливо віднести: базові та методичні інструменти, багатопараметричні та 

функціональні інструменти, а також інструменти вирішення прикладних 

завдань, які в свою чергу, містять окремі дієві елементи, що забезпечує 

високу ефективність державного регулювання. Кожен інструментальний 

регулятор системи державного регулювання фінансово-економічних процесів 
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виконує окремі завдання на відповідних етапах, які наповнюються 

критеріями та показниками. 

До методів державного регулювання фінансово-економічних процесів 

прямої дії відносяться адміністративні, організаційні та правові методи, в 

свою чергу, до методів непрямої дії – економічні, соціально-психологічні 

методи, які забезпечують вирішення оперативних та тактичних завдань 

держаного регулювання, враховуючи фактори зовнішнього та внутрішнього 

середовища.  

Процес формування відповідної системи методів державного 

регулювання повинен враховувати кілька факторів, у тому числі: стратегічну 

мету та завдання державного регулювання, а також дію ринкового механізму, 

що забезпечує стійкий розвиток національної економіки.  

Крім того, функціональні інструменти державного регулювання 

фінансово-економічних процесів забезпечують контроль та оцінку за 

виконанням завдань щодо забезпечення стратегічної мети державної політики 

за допомогою фінансово-економічного моніторингу, фундаментальної 

діагностики та державного аудиту. 

 

1.3 Стратегічна суб’єктивність державного регулювання 

макроекономічного середовища 

 

Державне регулювання національної економіки – це вплив держави на 

діяльність господарюючих суб’єктів і ринкову кон’юнктуру з метою 

забезпечення нормальних умов функціонування макроекономічного 

середовища з урахуванням ринкових принципів. 

В трансформаційних умовах здійснення державою своєї місії залежить 

від характеру та системи організації державного регулювання. У наукових 

працях відомі різні підходи до організації державного регулювання: 

структурне, функціональне, системне, процесне, ситуаційне, адміністративне 

та програмно-цільове або проектне. 
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У міжнародному середовищі загальносвітовою тенденцією є 

застосування системного процесно-проектного підходу до державного 

регулювання. Сучасний системний процесно-проектний підхід розглядає 

найтісніший взаємозв’язок функцій державного регулювання внаслідок 

наявності єдиного об’єкта регулювання – процесу, який представляє собою 

сукупність взаємозалежних і взаємодіючих видів діяльності, перетворюючих  

входи на виходи, тобто не протиставляє функції процесу або акцентує увагу 

саме на  процес. Аналізуючи наукові праці прихильників процесного та 

проектного підходу, необхідно зазначити, що більшість науковців їх 

розглядають ізольовано або як альтернативні концепції в системі 

регулювання. Процесне державне регулювання є методологічним 

фундаментом функціонування макроекономічного середовища та вектором її 

розвитку. В умовах глобалізації для забезпечення успішної реалізації 

стратегії розвитку та досягнення цільових настанов макроекономічного 

середовища з урахуванням обмежених матеріальних і часових ресурсів 

методології процесного державного регулювання не завжди достатньо. Тому 

пропонується застосовувати методологію проектного менеджменту. 

Інтегрування методології проектного менеджменту в процеси 

державного регулювання надає суб’єкту макроекономічного середовища 

сконцентрувати зусилля на досягненні стратегічних цілей, забезпечити 

організаційну та ресурсну підтримку реалізації відповідної стратегії 

національної економіки. Необхідно відмітити, що досліджуючи проектні 

принципи впровадження стратегічних ініціатив нами не розглядаються 

проблеми такої інтеграції, поза зоною уваги залишаються питання 

узгодження організаційно-економічного механізму державного регулювання 

з регламентами і процедурами проектного менеджменту. Використовуючи 

системний процесно-проектний підхід і результати системного дослідження 

сутності й функцій держави в національній економіці, нами розроблена 

модель функціонування національного макроекономічного середовища за 

участю держави (рис. 1.5). Стратегічне державне регулювання має 
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характерну виражену циклічність: безперервний стратегічний процес 

складається з відносно замкнутих циклів, у ході здійснення кожного з них 

досягається визначена мета. Кожен цикл складається з ряду взаємопов’язаних 

компонентів, зауважимо, що попередній є необхідною передумовою іншого. 

В найбільш загальному вигляді цикл державного регулювання може бути 

представлений як органічна єдність визначених компонентів: оцінка ситуації 

в результаті збору і обробки аналітичної інформації; підготовка і прийняття 

рішень; організація та мотивація виконання; моніторинг і діагностування; 

контроль і регулювання. 

 
 

Рис. 1.5. Модель функціонування національного макроекономічного 

середовища за участю держави 
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бажаного стану національного макроекономічного середовища; наступним 

кроком є реалізація механізму самоорганізації макроекономічного середовища, 

а саме організація й мотивація; на четвертому кроці – здійснюється 

стратегічний моніторинг і діагностування, це методологічний інструментарій 

системи державного регулювання, який забезпечує об’єктивною, 

неупередженою та своєчасною стратегічною аналітичною інформацією про 

зміни, які відбуваються в національному макроекономічному середовищі під 

впливом безлічі внутрішніх та зовнішніх факторів; на заключному кроці – 

система державного регулювання застосовує функцію контролю та 

регулювання щодо реалізації визначеного стратегічного розвитку 

національного макроекономічного середовища. 

На рис. 1.6 у графічному вигляді відображено запропонований 

алгоритм стратегічного державного регулювання макроекономічного 

середовища країни. Стратегічне державне регулювання національної 

економіки ставить собі за мету створення такої господарської системи, яка 

орієнтується на вибір найбільш ефективних варіантів використання 

потенціалу макроекономічного середовища країни під впливом внутрішніх та 

зовнішніх факторів. 

Зовнішнє середовище національної економіки – це конкурентні 

відносини, які складаються у міжнародному господарському комплексі.  

На підставі дослідження конкурентних відносин у міжнародному 

середовищі, необхідно констатувати, що їх систему можна розглядати як 

поле дій суб’єктів міжнародного господарського комплексу за більш вигідне 

позиціонування на ринках міжнародного середовища з використанням 

ринкових або неринкових засобів впливу на потенційних конкурентів.  
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Рис. 1.6. Алгоритм стратегічного державного регулювання макроекономічного середовища країни 
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Це своєрідний ринковий простір, на якому держава, в першу чергу, 

звертає особливу увагу на саморозвиток національних елементів і певної 

системи державного регулювання їх діяльності, звертаючи увагу в основному 

на внутрішні проблеми, які пов’язані з підвищенням ефективності 

використання національних ресурсів. 

В умовах сьогодення, глобалізації, європейського розвитку та 

агресивної поведінки зовнішнього оточення, виключно стратегічним постає 

здійснення такого механізму державного регулювання, який забезпечить 

адаптацію національної економіки до мінливого та агресивного 

навколишнього міжнародного середовища. 

Досліджуючи стратегічне регулювання національної економіки з боку 

держави, необхідно більш детально розглянути його сутність. Передусім 

необхідно зазначити, що спроби переосмислення системи державного 

регулювання спонукають дослідників приділити увагу управлінським 

практикам, які набувають усе більшого поширення, зокрема, стратегічного 

управління. 

Поняття стратегічного управління було введено у науковий оборот на 

межі 60-70 років ХХ ст., для визначення відмінності між поточним 

управлінням на рівні операційної діяльності і керівництвом, що здійснюється 

на вищому рівні управління суб’єктом господарювання. 

У травні 1971 року у Пітсбурзі (США) було проведено розширену 

конференцію з питань стратегічного управління, де було підбито підсумки 

розвитку стратегічного підходу в управлінні суб’єктами господарювання, а 

також визначено основні напрямки розвитку стратегічного управління. З 

цього часу відбувся розподіл між поточним та стратегічним управлінням, 

почали закладатися основи розвитку останнього. Необхідно зазначити, що 

1973-й рік вважається початком регулярного теоретичного дослідження та 

практичного впровадження стратегічного управління. Відтоді цей напрямок у 

теорії та практиці управління бурхливо розвивається, дослідження в цій 

галузі проводяться в усьому світі, більшість процвітаючих суб’єктів 
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господарювання досягли своїх результатів саме завдяки впровадженню 

системи стратегічного управління на мікрорівні [55]. 

Стратегічне управління на макрорівні – це реалізація концепції 

державного управління, в якій поєднуються системний, цільовий та 

інтегральний підхід до діяльності суб’єктів макроекономічного середовища, 

який забезпечує можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з 

потенціалом суб’єкта та приводити їх у відповідність шляхом розробки та 

реалізації системи відповідних стратегій.  

Концепція стратегічного управління на макрорівні лежить в основі 

стратегічного мислення і знаходить вираження у характерних рисах її 

застосування в макроекономічному середовищі країни. 

Стратегічне управління – багатоплановий, формально-поведінковий 

управлінський процес, який допомагає формулювати та виконувати 

ефективні та зважені стратегії, які сприяють балансуванню відносин між 

суб’єктами господарювання та зовнішнім середовищем, а також досягненню 

встановлених цілей [226]. 

Перехід до наукових досліджень у вивченні стратегічного управління 

був закріплений на Пітсбургській конференції 1977 року, в найбільш 

вираженому вигляді отримав розвиток в теорії конкурентних стратегій 

М. Портера, а в інституційній формі – у видаваному з 1980 році 

реферованому журналі “Стратегічне управління” [259]. 

Прискорення змін у міжнародному середовищі, поява нових запитів і 

зміна позиції споживача в умовах глобалізації, зростання конкуренції за 

капітал і природні ресурси, а також ряд інших факторів призвели до значного 

зростання значення стратегічного державного регулювання національного 

макроекономічного середовища. 

Глобалізаційні процеси виокремлюють проблеми стратегічного 

управління суб’єктами макроекономічного середовища на міжнародному 

рівні, тобто коли в якості суб’єктів виступають національні економіки понад 

198 країн світу. На наш погляд, у стратегічному управлінні можна певною 
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мірою спиратися на теоретико-методологічні розробки в системі 

стратегічного управління на мікрорівні, але необхідно мати на увазі 

специфічні аспекти макроекономіки, у тому числі її змістовну відмінність від 

мікроекономіки. 

Фінансові, економічні та соціальні процеси у міжнародному 

середовищі показали, що не існує єдиної (еталонної) стратегії для всіх країн, 

у тому числі, не існує єдиного універсального механізму стратегічного 

управління. 

Необхідно підтвердити думку багатьох дослідників, що кожна країна 

унікальна, і процес формування фінансово-економічної стратегії для кожного 

суб’єкта міжнародного середовища є індивідуальним, тому що він залежить 

від позиції суб’єкта на міжнародному ринку, потенціалу та позитивної 

динаміки розвитку його, конкурентоздатності, кількісної та якісної орієнтації 

виробленої продукції (робіт, послуг), загального стану національної 

економіки, культурного та соціального середовища тощо. 

Деякі аспекти акцентують увагу на узагальнених принципах здійснення 

стратегічного управління для суб’єктів міжнародного середовища. У 

відповідності з методологією управління – управління соціально-

економічними системами – це адаптація, тобто процес пристосування до 

мінливих умов зовнішнього середовища під впливом відповідних факторів. 

Необхідно відмітити, що дії суб’єкта державного регулювання не можуть 

зводитися до простого реагування на зміни, які відбуваються. Виникає  

необхідність свідомого управління змінами на основі науково-обґрунтованої 

процедури їх передбачення, регулювання, пристосування до цілей 

макросистеми, до мінливих умов зовнішнього середовища під впливом 

факторів глобалізації та європейського орієнтиру розвитку нашої країни. 

Сучасним інструментом державного регулювання розвитку складних 

систем в умовах наростаючих змін у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі під впливом відповідних факторів і пов’язаної з цим 
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невизначеності виступає методологія стратегічного управління на 

макроекономічному рівні.  

Виникнення і практичне використання методології стратегічного 

управління на макрорівні викликане об’єктивними причинами, які 

випливають з характеру змін, які відбуваються у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі нашої країни з урахуванням європейського 

орієнтиру розвитку нашої країни. 

На нашу думку, сутність стратегічного управління на 

макроекономічному рівні полягає в тому, що, з одного боку, існує чітко 

організоване комплексне стратегічне планування, з іншого – структура 

державного регулювання адекватна формальному стратегічному плануванню 

та побудована таким чином, щоб забезпечити формування довгострокової 

стратегії для досягнення її цілей та вирішення поставлених задач. 

Розвиток методології стратегічного державного регулювання 

визначається з урахуванням наступник компонентів: 

 державне регулювання на основі контролю за виконанням 

поставлених завдань; 

 державне регулювання на основі екстраполяції; 

 державне регулювання на основі передбачення змін; 

 державне регулювання на основі гнучких екстрених рішень. 

Державне регулювання на основі контролю за виконанням поставлених 

завдань, за яким реакція державної системи на зміни з’являється після 

здійснення подій. Це реактивна адаптація, яка найбільш природна, але 

вимагає багато часу на усвідомлення неминучості адекватних змін, 

формування нової стратегії розвитку й адаптації до неї системи державного 

управління. Необхідно зазначити, що в умовах збільшення темпів змін це 

неприйнятно для макроекономічного середовища. 

Державне регулювання на основі екстраполяції – це коли темп змін в 

макроекономічному середовищі прискорюється, але майбутнє ще можна 
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передбачати шляхом екстраполяції минулих тенденцій розвитку національної 

економіки. 

Державне регулювання на основі передбачення змін – це коли почали 

виникати несподівані процеси або явища і темп змін у макроекономічному 

середовищі прискорився, однак не настільки, щоб не можна було вчасно 

передбачити майбутні тенденції і визначити реакцію на них шляхом 

вироблення відповідної національної стратегії розвитку макроекономічного 

середовища. 

Державне регулювання на основі гнучких екстрених рішень – це коли 

багато важливих завдань виникають настільки стрімко, що їх неможливо 

вчасно передбачити, особливо, це характерно в мінливих умовах сьогодення. 

Стратегічне державне регулювання макроекономічного середовища 

країни викликає все більший інтерес особливо там, де стикаються з 

труднощами в реалізації принципово нових стратегій в умовах глобалізації та 

особливо в умовах європейського орієнтиру розвитку національної 

економіки. 

З урахуванням системного і ситуаційного підходу, в системі 

державного регулювання, макроекономічне середовище розглядається нами 

як фінансово-економічна та соціальна система, якій притаманні наступні 

специфічні особливості: 

 цілісність – всі елементи і сегменти системи державного 

регулювання націлені на досягнення загальних цілей та вирішення завдань; 

 складність – проявляється у великій кількості прямих і зворотних 

зв’язків, притаманних макроекономічній системі; 

 значна інерційність – зумовлює можливість передбачати 

пріоритетний державний макроекономічний розвиток у майбутньому з 

високим ступенем ймовірності та достовірності; 

 високий ступень стійкості – зумовлюється взаємозамінністю 

компонентів і способів життєдіяльності компонентів макроекономічного 
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середовища, можливістю використання альтернативних технологій, 

енергоносіїв, матеріальних ресурсів, способів державного регулювання тощо; 

 кількісна орієнтація – паралельне дослідження натуральних і 

вартісних аспектів функціонування макроекономічної системи, яке дозволяє 

постійно порівнювати і оцінювати ефективність сегментів національної 

економіки, системи управління й регулювання та реалізації фінансово-

економічної стратегії на макрорівні; 

 якісна орієнтація – дослідження впливу індикаторів національної 

економіки на соціальну складову макроекономічного середовища країни; 

 стратегічні орієнтири – системний потенціал макроекономічного 

середовища для досягнення стратегічних цілей національної економіки. 

Ситуаційний підхід в системі державного регулювання фінансово-

економічних процесів реалізує принцип адаптивності, який є базовим 

принципом стратегічного регулювання. Сутність ситуаційного підходу в 

тому, що всі внутрішньо-системні побудови в макроекономічному 

середовищі є реакцією суб’єктів, на мікро- та макрорівні, на відповідні зміни  

у внутрішньому та зовнішньому середовищі з урахуванням впливу 

відповідних факторів. Так, при відносно стабільному внутрішньому та 

зовнішньому середовищі система державного регулювання прагне до більшої 

децентралізації системи державного управління. В ситуації, коли зовнішнє 

оточення агресивне або нестабільне, де відбуваються постійні зміни, які 

містять ознаки небезпеки і несуть непередбачені обставини для 

макроекономічного середовища країни в цілому, – система державного 

регулювання змушена більше піклуватися про проблему виживання держави 

в зазначених умовах. 

Певна реакція суб’єктів міжнародного середовища на процеси, які 

відбуваються в умовах глобалізації, зумовлює різні варіанти їх поведінки на 

міжнародному ринку. У науковій літературі виділяють два базових напрями 

державної політики щодо регулювання: інкременталізм та підприємництво. 
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Почесний професор політології та економіки Єльського університеті 

Чарльз Едуард Ліндблом розробив стратегію, яка полягає в розширенні 

застосування і в подальшому розвитку поняття інкременталізму в процесі 

прийняття рішень як на мікро-, так і на макрорівні. 

Інкременталізм розглядає державну політику як продовження дій 

суб’єктів державного регулювання, що мали місце у минулих періодах, лише 

інкрементальними (прирісними) модифікаціями. Інкременталізм – це 

політика державного регулювання як варіації на основі минулого досвіду. 

Інкременталізм – це один із методів стратегічного державного 

регулювання, який передбачає перегляд і коригування сформованих 

стратегій розвитку макроекономічного середовища через відносно невеликі 

проміжки часу на основі накопиченого досвіду, а розвиток суб’єктів 

державного регулювання здійснюється шляхом невеликих змін і кроків, 

орієнтовних на вирішення поточних питань. 

Інкременталізму дотримуються суб’єкти міжнародного 

макроекономічного середовища, які прагнуть уникнути відповідних змін, 

обмежити або мінімізувати їх. Але  рішучі дії або необхідні перетворення 

здійснюються тільки тоді, коли необхідність змін стала нагальною 

необхідністю та пошук альтернативних рішень здійснюється строго 

послідовно та виважено. 

Інкременталізму дотримується значна кількість суб’єктів міжнародного 

макроекономічного середовища, які мають статус розвинених країн та 

динамічно успішно підкріплюють свої позиції в міжнародній економіці. 

Достатня кількість суб’єктів міжнародного макроекономічного середовища 

прагне до ефективного розвитку національного макроекономічного 

середовища, до забезпечення раціонального використання матеріальних та 

нематеріальних ресурсів, але одночасно з цим виявляють відповідну 

схильність до консерватизму, бюрократизації та збереженню відповідного 

стану економіки. 
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Підприємницька поведінка характеризується прагненням до 

стратегічних внутрішніх і зовнішніх змін, обумовлених відповідною 

реакцією адаптації макроекономічного середовища до мінливих подій, до 

передбачення майбутніх небезпек або пріоритетних можливостей 

відповідних сегментів національної економіки. Підприємницька поведінка 

передбачає різноманітний пошук альтернативних управлінських рішень з 

метою виокремлення оптимальних для розвитку макроекономічного 

середовища країни. Необхідно відмітити, що підприємницька фінансово-

економічна та соціальна система прагне до безперервного ланцюга 

стратегічних змін, оскільки з ними пов’язується майбутня ефективність 

макроекономічного середовища країни. 

У міжнародному економічному просторі суб’єкти набагато рідше 

вдаються до підприємницького стилю поведінки в державному регулюванні, 

ніж до інкрементального. Підприємницький стиль застосовують тільки на 

ранніх стадіях розвитку макроекономічного середовища країни, коли 

визначається коло завдань, формується сегментна структура національної 

економіки, але на наступному етапі вони, як правило, переходять до 

інкременталізму. 

Суб’єкти міжнародної економіки, які дотримуються різних стилів 

поведінки в регулюванні, істотно відрізняються за своїми параметрами. 

Суб’єкти, які підтримують  інкременталізм бачать свою мету в оптимізації 

макроекономічних показників, підтримки сформованих позицій у 

міжнародній. Необхідно відмітити, що внутрішня політична, фінансова, 

економічна та соціальна структура порівняно стабільна, здійснюються 

існуючі технологічні процеси використання наявних матеріальних і 

нематеріальних ресурсів, спостерігається зростання продуктивності праці та 

інше, але управлінські рішення відображають реакцію на незаплановані 

питання з запізненням по відношенню до моменту їх виникнення. Суб’єкти, 

які дотримаються підприємницької поведінки, бачать свою мету в 

оптимізації потенційної ефективності макроекономічного середовища, 
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організаційна структура державного механізму достатньо гнучка, але 

змінюється адекватно трансформаційним умовам. Необхідно відмітити, що 

управлінські рішення при даному стилі регулювання приймаються через 

активний пошук потенційних можливостей шляхом передбачення 

проблемних питань в макроекономічному середовищі. 

Міжнародний досвід реорганізації системи державного регулювання 

показує, що перехід від інкременталізму до підприємницької поведінки в 

макроекономічному середовищі пов’язаний з трансформаційними змінами, 

наприклад, переорієнтацією розвитку національної економіки, військовими 

діями і значними витратами часу і ресурсного забезпечення. Необхідно 

відмітити, що для суспільства зазначений перехід психологічно та 

надзвичайно несприятливий, тому що вимагає перерозподілу владних 

повноважень та відповідних перетворень. Перерозподіл владних 

повноважень в макроекономічному середовищі пов’язаний з необхідністю 

організаційно-функціональної перебудови сегментної структури 

національної економіки, у тому числі перерозподіл прав і відповідальності 

приймати рішення між різними рівнями системи державного регулювання. 

Міжнародний досвід показує, що поєднання інкременталізму та 

підприємницької поведінки у суб’єкту міжнародного середовища призводить 

до виникнення внутрішньополітичної напруженості. На наш погляд, у 

кожному визначеному випадку для суб’єкта міжнародного економічного 

середовища необхідно вирішувати задачу щодо застосування 

інкременталізму або підприємницької поведінки. Саме тому стратегічне 

планування в системі державного регулювання національної економіки 

забезпечує оптимальну сукупність системного і ситуаційного підходів до 

підприємницького стилю поведінки в макроекономічному середовищі. 

Таким чином, стратегічна суб’єктивність державного регулювання 

національної економіки має забезпечити таку стратегічну позицію, яка 

повинна обумовити тривалу життєздатність національного 

макроекономічного середовища в умовах трансформації, що характерно для 
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України у зв’язку з європейським вектором розвитку країни та агресивною 

поведінкою зовнішнього оточення. 

Система державного регулювання національної економіки повинна 

забезпечити позитивну динаміку реалізації потенціалу макроекономічного 

середовища і поліпшення стратегічної позиції країни у міжнародному 

просторі. На підставі дослідження можливо констатувати, що система 

державного регулювання національної економіки включає два 

взаємодоповнюючих види – стратегічне регулювання, пов’язане з розвитком 

майбутнього потенціалу макроекономічного середовища країни, і оперативне 

регулювання, яке реалізує існуючий потенціал і забезпечує її життєдіяльність 

в умовах сьогодення. 

Антикризовий, інноваційно-інвестиційний та мобілізаційний тип 

системи державного регулювання, обумовлений станом країни в умовах 

агресивної поведінки зовнішнього оточення та внутрішньополітичними 

аспектами. 

Необхідність і реалізація системи державного регулювання 

макроекономічного середовища пов’язані з проблемою виживання держави і 

країни в умовах агресивної політики зовнішнього та внутрішнього оточення. 

Антикризовий характер системи державного регулювання проявляється 

в поступовій переорієнтації політично-центричної стратегії з неоліберальної 

концепції ролі системи державного регулювання на концепцію, яка активізує 

регулюючу функцію держави в макроекономічному середовищі. 

Характерними ознаками антикризової спрямованості системи державного 

регулювання можна вважати тенденцію зміцнення єдиної системи державної 

виконавчої влади і вдосконалення взаємодії керуючих суб’єктів різних рівнів 

з урахуванням принципу децентралізації. Також характерними ознаками 

виступає перегляд пріоритетів фінансово-економічної та соціальної  політики 

в плані актуалізації проблеми розвитку реального сектора національної 

економіки і управління державною власністю та ліберальність бюджетної й 

податкової політики у макроекономічному середовищі тощо. 
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В сучасних умовах, антикризова спрямованість системи державного 

регулювання пов’язана з тими якісними змінами, які відбуваються в країні, з 

реформуванням фінансово-економічних і соціальних відносин. Антикризова 

спрямованість системи державного регулювання призначена бути знаряддям 

глибокої модернізації суспільства в умовах європейського вектору розвитку 

нашої країни. Звідси виникає інноваційно-інвестиційний і мобілізаційний 

характер системи державного регулювання. 

Необхідно підкреслити, що загальною функцією національної економіки 

є забезпечення матеріальних умов для задоволення потреб суспільства. 

Ефективність функціонування національного макроекономічного середовища 

можна уявити як ступінь досягнення ним результату, заданого загальною 

функцією системи державного регулювання, тобто, який ступінь 

відповідності отриманого результату тому, який мав би місце при всій 

повноті і правильності виконання сегментною складовою національної 

економіки своїх функцій. Але це не досягається без інституціоналізації 

загальної функції національної економіки за рахунок дієвої системи 

державного регулювання. Інституційна місія системи державного 

регулювання залежить від характеру організації державного управління 

макроекономічним середовищем країни. Існуюча її парадигма має 

вразливість через переважання в ній структурно-функціонального підходу, 

внаслідок чого виникає необхідність застосування процесного підходу в 

регулюванні сегментних складових національної економіки. Загальний 

алгоритм стратегічного державного регулювання макроекономічного 

середовища країни представлений як органічна єдність визначених 

компонентів: оцінка ситуації в результаті збору і обробки аналітичної 

інформації; підготовка і прийняття рішень; організація та мотивація 

виконання; моніторинг і діагностування; контроль і регулювання. 

Необхідність інституту системи державного регулювання пов’язана з тим, що 

на певному етапі розвитку макроекономічного середовища виникає потреба в 

організаційно-збалансованій підтримці. В умовах відносно динамічного 
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процесу відтворення національної економіки, вирішальним його індикатором 

є виникаючі у зазначеному процесі макроекономічні збій-флуктуації, які 

необхідно усувати під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. Тому 

системною метою державного регулювання макроекономічного середовища є 

зменшення його флуктуації, тобто протидія викликам та загрозам з 

агресивного внутрішнього та зовнішнього оточення, посилення стійкості 

національної економічної системи в умовах глобалізації та європейського 

вектору розвитку країни. У цьому полягає інституційна місія сучасної 

системи державного регулювання національної економіки. 

 

Висновки до розділу 1 

 

З’ясовано, що в умовах сьогодення фінансово-економічні процеси 

окремих держав повинні відповідати до глобальним вимогам для 

забезпечення не лише сталого розвитку національного макроекономічного 

середовища, але й для укріплення позицій у міжнародному просторі та 

внутрішньогосподарських зв’язків, що суттєво підвищує значущість 

державного регулювання даної сфери. За підсумками досліджень, визначено, 

що фінансово-економічні процеси – це сукупність послідовних динамічних 

змін окремих стадій розвитку фінансових та економічних систем з 

урахуванням ринкових закономірностей, загальних потреб суспільства та 

дієвості сучасних фінансово-економічних інструментів впливу на відповідні 

сегменти мікро-, мезо та макросередовища. Дослідження генезису парадигм 

та теорій державного регулювання дозволило визначити, що державне 

регулювання фінансово-економічних процесів представляє собою 

сегментний цілеспрямований вплив державних інституцій на діяльність 

суб’єктів макроекономічного середовища, враховуючи стабільні умови 

функціонування ринкового механізму. Система державного регулювання 

фінансово-економічних процесів – це сукупність взаємопов’язаних, 

збалансованих елементів, які забезпечують цілеспрямований вплив на 
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поведінку ринкового середовища з метою реалізації пріоритетних завдань 

щодо концепції фінансово-економічного та соціального розвитку і захисту 

інтересів суспільства з урахуванням ресурсного потенціалу країни. 

Розроблено та запропоновано систему інструментів для державного 

регулювання фінансово-економічних процесів, яка формується на основі 

системного та семантичного підходів впливу державних інституцій на 

сегменти національної економіки для використання у процесі формування 

стратегічних орієнтирів, що дозволить здійснювати ефективне державне 

регулювання національної економіки та її складових. Представлений 

інструментарій державного регулювання фінансово-економічних процесів 

надає можливість суб’єктам регулювання обрати відповідні інструменти для 

забезпечення максимальної ефективності цілеспрямованого впливу та 

досягнення стратегічної мети державної фінансово-економічної політики з 

урахуванням динамізму глобалізаційних змін. 

Визначено, що стратегічна суб’єктивність державного регулювання 

національної економіки має забезпечити таку стратегічну позицію, яка 

повинна обумовити тривалу життєздатність національного 

макроекономічного середовища в умовах трансформації, що характерно для 

України у зв’язку з європейським вектором розвитку країни та агресивною 

поведінкою зовнішнього оточення. Система державного регулювання 

національної економіки повинна забезпечити позитивну динаміку реалізації 

потенціалу макроекономічного середовища і поліпшення стратегічної позиції 

країни у міжнародному просторі. На підставі дослідження можливо 

констатувати, що система державного регулювання національної економіки 

включає два взаємодоповнюючих види – стратегічне регулювання, пов’язане 

з розвитком майбутнього потенціалу макроекономічного середовища країни, 

і оперативне регулювання, яке реалізує існуючий потенціал і забезпечує її 

життєдіяльність в умовах сьогодення. 

Основні наукові положення, викладені у розділі, опубліковано в 

авторських роботах [97; 106; 112; 117; 120; 121; 122; 123; 129; 131]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

2.1 Аналіз макроекономічних показників національної економіки в 

умовах глобальної турбулентності 

 

Домінантною сутнісною характеристикою національного макроекономічного 

середовища є та обставина, що воно відображає структурований стан і розвиток 

національної економіки та її сегментів, у тому числі систему продуктивних сил, 

виробничих відносин, інституційне забезпечення, механізми регулювання й 

управління, та позиційне функціонування суб’єктів господарювання і відтворення 

відповідних ресурсів з метою забезпечення потреб споживачів та їх динамічного 

розвитку. 

З метою отримання інформації про зміст та сегментну структуру 

національної економіки країни, необхідно дослідити її структурні елементи 

та їх співвідношення. Структура національної економіки, як фінансово-

економічне явище, виникає у процесі фінансово-економічної діяльності 

суб’єктів національного макроекономічного середовища, а також 

функціонування системи господарювання у відповідних історичних аспектах. 

Тому базовим компонентом структури національної економіки є фінансово-

економічна діяльність суб’єктів національного макроекономічного 

середовища, спрямована на задоволення власних потреб. Національна 

економіка включає в себе наступні базові компоненти: відповідні потреби, 

фінансові та матеріальні ресурси, технології, економічні блага та процес їх 

використання. 

В основі потреб суб’єктів національного макроекономічного 

середовища знаходяться економічні блага. Необхідно розуміти, що 

економічні блага висловлюють відносини між суб’єктами з приводу 

створених економічних благ і наявними у національному макроекономічному 
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середовищі ресурсів. Необхідно констатувати, що задоволення однієї 

потреби одночасно приводить до формування іншої, тому процес 

забезпечення відповідними благами суб’єктів країни представляє собою 

безперервний процес. 

В умовах глобалізації потреби суб’єктів національного 

макроекономічного середовища мають позитивну динаміку та постають 

практично безмежними, але ресурсне забезпечення є обмеженим. Для сталого 

забезпечення економічними благами суб’єктів країни стратегічним 

орієнтиром національного макроекономічного середовища постає економічна 

їх діяльність, результатом якої є відповідні економічні блага. 

Аналітичне дослідження пріоритетних макроекономічних показників 

та індикаторів надає можливість зорієнтуватися у фінансово-економічних та 

соціальних процесах, які відбуваються у національній економіці, оцінити дію 

державних інституцій у сфері економічної, фінансової та соціальної 

політики, сформувати стратегічні орієнтири щодо розвитку національного 

макроекономічного середовища. 

Під впливом факторів глобалізації, узагальнюючою макроекономічною 

проблемою є проблема макроекономічної нестабільності та її циклічність. У 

ринковому середовищі періодично спостерігаються фінансово-економічні 

кризи (1998, 2008, 2014-2016 роки), які впливають на стан і розвиток 

національної економіки та її складових. 

Фінансово-економічні негаразди, під впливом політичних та 

соціальних аспектів, зміняються підйомом національної економіки, 

зростанням результатів господарської діяльності та збільшенням зайнятості 

працездатного населення. Макроекономічна нестабільність пов’язана зі 

значними втратами у системі національних рахунків. Коливання ділової 

активності у національному макроекономічному середовищі створює 

атмосферу невпевненості й невизначеності, та впливає на рівень 

ефективності національної  економіки. 
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Інформацією про стан національної економіки, про її макроекономічні 

проблеми та пріоритети розвитку забезпечують макроекономічні показники 

або індикатори. Особлива увага повинна приділятися розрахунку найбільш 

загальних макроекономічних показників: система національних рахунків; 

стадія виробництва; випуск товарів і послуг; проміжне споживання; валова 

додана вартість; валовий внутрішній продукт; номінальний валовий 

внутрішній продукт; реальний валовий внутрішній продукт; індекс-дефлятор 

валового внутрішнього продукту; податки на продукти; субсидії на продукти; 

стадія утворення доходу; оплата праці найманих працівників; податки на 

виробництво та імпорт; інші податки, пов’язані з виробництвом; інші 

субсидії, пов’язані з виробництвом; валовий (чистий) прибуток; стадії 

використання валового внутрішнього продукту; кінцеве споживання товарів і 

послуг; валове нагромадження; валовий національний дохід; споживання і 

накопичення; заощадження; рахунки інституційних секторів економіки; 

доходи і витрати населення; показники зайнятості та інфляції; дефіциту 

державного бюджету та інші. 

Дослідження ключових індикаторів стану національної економіки, як 

правило, здійснюється з найважливішого показнику її розвитку – валового 

внутрішнього продукту (ВВП). Валовий внутрішній продукт характеризує 

кінцевий результат суб’єктів господарської діяльності. 

Основні показники національного макроекономічного середовища за 

період 2011-2017 роки наведені у табл. 2.1. 

Показники в останні роки мають позитивну динаміку, що 

відображається на сталому розвитку національної економіки. Зауважимо, що 

показники за 2014-2017 роки визначені без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної операції на сході України. Необхідно також 

відмітити, що істотним джерелом фінансового забезпечення  національного 

макроекономічного середовища є внутрішні та зовнішні запозичення країни. 

Але збільшення державного зовнішнього боргу за останні сім років у 5,5 рази 



99 
 
та внутрішнього – в 4,6 рази має негативний вплив на загальний розвиток 

національної економіки та є значним тягарем для державного бюджету, що 

відволікає ресурси від розвитку економіки. 

Таблиця 2.1 

Основні показники національного макроекономічного середовища за 
2011-2017 рр. 

Показник Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Валовий внутрішній 
продукт у цінах 
попереднього року, 
млн. грн. 

1138338 1303094 1404293 1369190 1431826 2037084 2445587 

Валовий внутрішній 
продукт у фактичних 
цінах,млн. грн. 

1299991 1405669 1465198 1586915 1988544 2385367 2924477 

Індекси-дефлятори ВВП 114,2 107,2 104,3 115,9 138,9 117,1 119,58 
Доходи населення 
України, млн. грн. 1266753 1457864 1548733 1516768 1735858 1989771 2387725 

Заробітна плата, млн. грн. 529133 609394 630734 615022 677003 836766 1087795 
Витрати населення на 
придбання товарів та 
послуг, млн. грн. 

1030635 1194791 1304031 1316757 1553757 1815142 2268927 

Індекс споживчих цін, % 8,0 0,6 -0,3 12,1 48,7 13,9 14,4 
Середня заробітна плата в 
розрахунку на одного 
штатного працівника, грн. 

2647 3041 3282 3480 4195 5183 7104 

Індекси реальної 
заробітної плати, % 108,7 114,4 108,2 93,5 79,8 109,0 119,1 

Доходи банківського 
сектору, млн. грн. 142778 150449 168888 210201 199193 190691 178235 

Витрати банківського 
сектору, млн. грн.  150486 145550 167452 263167 265793 350078 202595 

Чистий фінансовий 
результат банківського 
сектору, млн. грн. 

-7708 48919 1436 -52966 -66600 -159388 -24360 

Зведений бюджет 
України, млн. грн. 398553,6 445525,3 442788,7 456067,3 652031 782748,5 1016788,3 

Платіжний баланс 
України, в млн. дол. 
США 

-4175 2023 -2455 -13307 849 1346 2566 

Державний зовнішній 
борг, млн. грн. 195806 208919 223016 486027 826270 980185 1080310 

Державний внутрішній 
борг, млн. грн. 161467 190299 256960 461004 508001 670646 753399 
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У табл. 2.2 представлені аналітичні показники динаміки внутрішнього 

валового продукту національної економіки у фактичних цінах за період 2011-

2017 роки за даними Державної служби статистики України. 

Зазначений показник має постійну позитивну тенденцію у гривневому 

виразі, тому для об’єктивної оцінки розвитку національної економіки 

необхідно дослідити у еквіваленті іноземної валюти. 

Таблиця 2.2 

Аналітичні показники динаміки внутрішнього валового продукту 

національної економіки у фактичних цінах за період 2011-2017 рр. 
Рік У фактичних цінах У фактичних цінах 

 млн. грн. у % до попереднього 
періоду 

млн. дол. США у % до попереднього 
періоду 

1 2 3 4 5 
2011 1299991 120,44 163160 119,96 
2012 1405669 108,13 175907 107,81 
2013 1465198 104,23 183310 104,21 
2014 1586915 108,31 133503 72,83 
2015 1988544 125,31 91031 68,19 
2016 2385367 119,96 93356 102,55 
2017 2924477 122,60 109957 117,78 

 
Після кризових 2013-2015 років спостерігається позитивна динаміка 

номінального валового внутрішнього продукту (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Динаміка внутрішнього валового продукту національної економіки 

у фактичних цінах за період 2011-2017 рр. (млн. дол. США) 
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Необхідно відмітити, що аналітичні показники динаміки внутрішнього 

валового продукту національної економіки у фактичних цінах не 

забезпечують інформацією про причини збільшення зазначеного показника, 

тому необхідно дослідити динаміку валового внутрішнього продукту у цінах 

попереднього року. 

Обсяг реального валового внутрішнього продукту також має позитивну 

динаміку, але він не перевищує номінальний, тому констатуємо, що 

зростання національної економіки все ж таки відбувається за рахунок 

інфляційної складової (табл. 2.3.). 

Таблиця 2.3 
Аналітичні показники інфляції за період 2011-2017 рр. 

Рік Інфляція 
 % у % до попереднього періоду 

1 2 3 
2011 104,6 95,88 
2012 99,8 95,41 
2013 100,5 100,70 
2014 124,9 124,28 
2015 143,3 114,73 
2016 112,4 78,44 
2017 113,7 101,16 

 

Основним фактором зростання валового внутрішнього продукту 

Україні залишається внутрішній попит. 

Прискорення інфляції у 2017 році до 13,7 % здійснилося за рахунок 

зростання цін у виробничому секторі національної економіки, особливо за 

рахунок збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 грн., 

подорожчання енергоресурсів та інших факторів. Динаміка інфляції за період 

2011-2017 роки представлена на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Динаміка інфляції за період 2011-2017 рр. 

 

Достатньо високі показники інфляції на прикінці 2017 року були 

зумовлені погіршенням ситуації на валютному ринку України за рахунок 

сезонного зменшення надходжень від експортних операцій аграрного сектору 

національної економіки. Також негативний вплив здійснювала значна 

гривнева ліквідність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності національної 

економіки. 

Показники балансу експорту та імпорту товарів і послуг за 2011-2017 

роки суб’єктів національної економіки за даними Державної служби 

статистики України, зазначені в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 
Показники балансу експорту та імпорту товарів і послуг  

за 2011-2017 роки (млн. дол. США) 
Показник Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Експорт товарів 62383 64427 59106 50552 35420 33560 39689 
Імпорт товарів 80414 86273 81234 57680 38875 40502 49061 
Зовнішньоторговельний 
баланс (товари) 

-18031 -21846 -22128 -7128 -3455 -6942 -9372 

Експорт послуг 21269 22089 22613 14884 12442 12448 14087 
Імпорт послуг 13383 14589 16119 12362 11349 11959 13325 
Зовнішньоторговельний 
баланс (послуги) 

7886 7500 6494 2522 1093 489 762 
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Темпи зростання показників обсягу експорту товарів на 18,26 % та 

послуг на 13,16 % прискорилися за рахунок сприятливої зовнішньої цінової 

кон’юнктури. Необхідно також зазначити, що пожвавлення внутрішнього 

попиту вплинуло на швидке зростання імпорту на 21,13 % – товари, на 

11,42 % – послуги. Зовнішньоторговельний баланс України показує 

негативний вплив експортно-імпортних операцій (товари) на національну 

економіку. Протилежний влив здійснюють експортно-імпортні операції 

(послуги), де в останні роки спостерігається позитивна динаміка. 

Зовнішньоторговельний баланс (послуги) у 2017 році збільшився на 55,82 %, 

що свідчить про необхідність пріоритетної підтримки системи державного 

регулювання зазначених операцій. 

Суттєвий вплив на розвиток національного макроекономічного 

середовища здійснюють фактори міжнародної трудової міграції. Вона є 

індикатором фінансово-економічного розвитку як країн-реципієнтів, так і 

країн-донорів. Масштаби та інтенсивність міграційних процесів суттєво 

впливає на стан та розвиток ринку праці, рівень зайнятості, а також на 

фактичні показники валового внутрішнього продукту. 

У період 2014-2017 роки через різний соціально-економічний розвиток 

та відкритість кордону України, у тому числі за рахунок отримання 

безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, постає значна 

проблема відпливу робочої сили. Збільшення міграційних потоків з України 

зумовлені об’єктивним и причинами: 

 анексія частини території України; 

 військова агресія Росії; 

 макроекономічна нестабільність; 

 значний диспаритет у оплаті праці; 

 значного погіршенням добробуту національних домогосподарств; 

 значене знецінювання національної валюти; 

 значний рівень безробіття. 
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Визначені фактори вплинули на зростання попиту на робочу силу у 

національному макроекономічному середовищі. Значний попит на трудові 

ресурси генерувався пожвавленням економічної активності суб’єктів 

національної економіки, поліпшенням їх результатів діяльності, у тому числі 

фінансові, та ділових очікувань. 

Визначені фактори вплинули на зростання заробітної платні упродовж 

2017 року. На початок року середня заробітна платня складала 6008 грн., на 

кінець – 8777 гривень. 

На збільшення середньої заробітної платні на 46,08 % у 2017 році 

значний вплив мало двократне підвищення мінімальної заробітної платні з 

січня місяця 2017 року (табл. 2.5.). 

Таблиця 2.5 
Аналітичні показники мінімальної заробітної плата станом 

на 01 січня відповідного року 
Рік Мінімальна заробітна плата на 01 січня відповідного року 

грн. у % до 
попереднього 

періоду 

дол. США у % до 
попереднього 

періоду 
1 2 3 4 5 

2012 941 111,74 118 107,75 
2013 1073 114,03 134 113,69 
2014 1147 106,90 144 106,87 
2015 1218 106,19 102 71,41 
2016 1378 113,14 63 61,56 
2017 3200 232,22 125 198,53 
2018 3723 116,34 140 111,77 

 

Позитивна динаміка зростання мінімальної заробітної платні (рис. 2.3.), 

яка також спостерігається у 2018 році, свідчить про позитивні очікування у 

розвитку національної економіки, що також впливає на збільшення 

добробуту національних домогосподарств. 

 



105 
 

 
 

Рис. 2.3. Динаміка мінімальної заробітної платні на 1 січня відповідного року 

 

Значним позитивним індикатором розвитку національного 

макроекономічного середовища є платіжний баланс України, який третій рік 

поспіль зведено зі значним профіцитом (табл. 2.6.). 

Таблиця 2.6 

Показники платіжного балансу національної економіки  

за 2011-2017 роки (млн. дол. США) 
Показник Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Рахунки 

поточних 
операцій (А) 

-10233 -14335 -16518 -4596 1616 -1340 -2088 

Рахунки 
операцій з 

капіталом (В) 
101 40 -60 400 456 92 -4 

Фінансовий 
рахунок (С) 

-7677 -10120 -18601 9111 1223 -2594 -4658 

Зведений 
баланс (D) 

-2455 -4175 2023 -13307 849 1346 2566 

 

Значний позитивний вплив на зведений платіжний баланс країни має 

фінансовий рахунок (прямі інвестиції – 2,3 млрд. дол. США; портфельні – 1,8 
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млрд. дол. США). Динаміка показників платіжного балансу національної 

економіки представлена на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Динаміка показників платіжного балансу національної економіки за 

2011-2017 роки (млн. дол. США) 

 

Значний позитивний вплив на платіжний баланс національної 

економіки мають обсяги приватних грошових переказів (табл. 2.7.). 

Таблиця 2.7 

Показники динаміки обсягів приватних грошових переказів у 

національне макроекономічне середовище за 2011-2017 роки  

(млн. дол. США) 
Показник Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Нарахована оплата 
праці 

4825 5542 6782 5183 5631 6731 9172 

Чиста оплата праці 4022 4619 5652 4318 4116 4794 6295 
Приватні трансферти 2997 2907 2885 2171 2843 2741 2995 
Приватні перекази, 
 у тому числі: 

7019 7526 8537 6489 6959 7535 9290 

через кореспондентські 
рахунки банків 

3252 3278 3293 2410 2005 2145 2591 

через міжнародні 
платіжні системи 

2804 3213 4084 3190 2331 2345 2247 

неофіційно 963 1035 1160 889 2623 3045 4452 
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Динаміка обсягу грошових переказів до валового внутрішнього 

продукту за 2011-2017 роки, рис. 2.5., свідчить про значне зростання 

приватних переказів до країни.  
 

 
 

Рис. 2.5. Динаміка обсягу грошових переказів до валового внутрішнього 

продукту за 2011-2017 роки (%) 

 
Українські трудові ресурси, або заробітчани, в останні роки стали 

значним фактором розвитку національної економіки. За сім років було 

перераховано в Україну понад 53 млрд. дол. США. За 2017 рік зафіксовано 

рекорд із приватних переказів грошей від заробітчан у сумі 9,2 млрд. дол. 

США. Необхідно констатувати, що сума приватних переказів значно більше, 

чим прямі іноземні інвестиції (2,3 млрд. дол. США), що надходять до 

національної економіки. 

Показники діяльності банківських установ за 2012-2018 роки, за 

даними Національного банку України, представлені в табл. 2.8. 

Розпочате у 2014 році Національним банком України очищення 

банківської системи позначилося на значному скороченні фінансових 

установ. За період 2014-2017 роки з фінансового ринку виведено 

98 банківських установ. Але банківський сектор національної економіки все 

ще залишається слабкішим її сегментом. Вагомою причиною є проблеми із 
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захистом прав кредиторів та жорстка монетарна політика Національного 

банку України. 

Таблиця 2.8 

Показники діяльності банківських установ за 2012-2018 роки 
Показник на 01 січня відповідного року 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Кількість 
банківських 
установ, од., 

176 176 180 163 117 96 82 

з них з іноземним 
капіталом 

53 53 49 51 41 38 38 

Активи 
банківських 
установ, млн. грн. 

1054280 1127192 1278095 1316852 1254385 1256294 1336358 

Кредити видані 
банківськими 
установами, млн. 
грн. 

825320 815327 911402 1006358 1009768 1005923 1042798 

Зобов’язання 
банківських 
установ, млн. 
грн., 

898793 957872 1085496 1168829 1150672 1132515 1172761 

з них юридичним 
особам 

186213 202550 234948 261372 318568 369913 403927 

фізичним особам 306205 364003 433726 416371 402137 437152 478565 
Капітал 
банківських 
установ, млн. грн. 

155487 169320 192599 148023 103713 123784 163597 

Рентабельність 
активів 
банківських 
установ, % 

-0,76 0,45 0,12 -4,07 -5,46 -12,6 1,94 

Рентабельність 
капіталу 
банківських 
установ, % 

-5,27 3,03 0,81 -30,46 -51,91 -116,74 -15,96 

 

Підвищення облікової ставки до 14,5 % на при кінці грудня, значно 

негативно впливає на процес кредитування реального сектору національної 

економіки. Об’єктивні тенденції розвитку національної економіки можуть 

вплинути на збільшення облікової ставки Національного банку України до 
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17-18 % у 2018 році. Ефективність банківської діяльності за останні роки має 

нестабільну негативну тенденцію. Динаміка показників рахунку розподілу 

первинного доходу системи національних рахунків за 2012-2016 роки 

наведено в табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Динаміка показників рахунку розподілу первинного доходу системи 

національних рахунків за 2012-2016 роки 
Показники Період Т приросту 

2012 2013 2014 2015 2016 2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2016/ 
2012 

Валовий 
прибуток, 
змішаний дохід 

536461 569640 647781 894987 1142194 1,061848 1,137176 1,38162 1,276213 2,129128 

Оплата праці 
найманих 
працівників 

788406 819196 796382 867527 983323 1,039053 0,972151 1,089335 1,133478 1,247229 

Податки на 
виробництво та 
імпорт 

226746 215829 233215 333956 386508 0,951854 1,080555 1,431966 1,157362 1,704586 

на продукти 200912 188604 206336 302344 367786 0,938739 1,094017 1,465299 1,216449 1,830583 
інші, пов’язані з 
виробництвом 25834 27225 26879 31612 18722 1,053844 0,987291 1,176085 0,592243 0,724704 

Субсидії на 
виробництво та 
імпорт 

-40603 -25996 -29022 -18041 -17164 0,640248 1,116403 0,621632 0,951389 0,422727 

на продукти -3973 -2311 -2140 -3187 -5647 0,581676 0,926006 1,489252 1,771886 1,421344 
інші, пов’язані з 
виробництвом -36630 -23685 -26882 -14854 -11517 0,646601 1,13498 0,552563 0,775347 0,314414 

Дохід від 
власності, 
одержаний від 
інших країн 

12319 7891 3829 3393 4066 0,640555 0,485236 0,886132 1,19835 0,330059 

Усього 15233291586560 165218520818222498927 1,041508 1,041363 1,260042 1,200356 1,640438 
Дохід від 
власності, 
сплачений 
іншим країнам 

80127 86141 83413 117553 137417 1,075056 0,968331 1,409289 1,168979 1,71499 

Валовий 
національний 
дохід 

14432021500419 156877219642692361510 1,039646 1,045556 1,252106 1,202234 1,636299 

Усього 15233291586560 165218520818222498927 1,041508 1,041363 1,260042 1,200356 1,640438 
Чистий 
національний 
дохід 

12569071299516 137268217173352047988 1,0339 1,056303 1,25108 1,192538 1,629387 

 

Динаміка показників рахунку розподілу первинного доходу системи 

національних рахунків має позитивну динаміку за період дослідження. 
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Макроекономічний аналіз показує, що національна економіка 

перебуває в стані економічного зростання з кількісною та якісною 

орієнтацією на прискорення її розвитку. Спостерігається чітка тенденція до 

збільшення номінального та реального валового внутрішнього продукту. У 

2018-2020 роках економічне зростання повинно прискоритися в діапазоні від 

3,5 до 4,5 %. Основним джерелом економічного зростання економіки 

повинно стати приватне споживання домогосподарств за рахунок збільшення 

доходів. Темпи зростання інвестицій у національне макроекономічне 

середовище також має позитивний прогноз. Активна інвестиційна діяльність 

насамперед буде у суб’єктів національної економіки, які орієнтовані на 

експортні операції. Макроекономічні тенденції останнього періоду також 

вплинуть на збільшення середньої заробітної платні, що забезпечить 

пожвавлення ринку робочої сили та запинить значні міграційні процеси у 

національній економіці. 

Таким чином, стабільні темпи економічного розвитку національної 

економіки та розвиток інтеграційних процесів з кількісною та якісною 

орієнтацією на єдиний європейський простір, забезпечують інтенсифікацію 

міжнародних відносин українського макроекономічного середовища та 

зростання соціально-економічних зв’язків, які будуть сприяти потенційному 

розвитку національної економіки та її сегментів. Динаміка макроекономічних 

показників надає впевненість у перспективному розвитку національної 

економіки з урахуванням інтеграційних та глобалізаційних процесів. 

Успішність суб’єктів національної економіки залежить передусім від їх 

конкурентоздатності та визначається їх результативністю господарювання з 

урахуванням кількісних та якісних орієнтирів. 
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2.2 Трансформаційні процеси у державному регулюванні 

національної економіки 

 

У сучасних політичних та економічних умовах істотно 

трансформується функціональна роль державних інституцій у регулюванні 

фінансово-економічних процесів. Європейські орієнтири висувають до 

державних інституцій пріоритетні вимоги, які обумовлені необхідністю 

підвищення результативності їх діяльності та досягненню цілей 

макроекономічного розвитку національної економіки, забезпечення сталого її 

розвитку, дотримання відповідних фінансово-економічних, соціальних і 

екологічних обмежень в умовах глобалізації та сучасної міжнародної 

кон’юнктури. У національному макроекономічному середовищі повинна 

бути втілена в життя система державної інституційної підтримки з метою 

забезпечення позитивної результативної динаміки показників національної 

економіки. 

Система державної інституційної підтримки повинна орієнтуватися на 

визначені параметричні критерії оцінки ефективності та бути 

траснпорентною для національного та міжнародного середовища. У цьому 

випадку система державного управління зможе консолідувати зусилля 

державних інституцій та корпоративних структур з метою досягнення 

пріоритетних фінансово-економічних, соціальних та екологічних результатів 

в рамках стратегічного розвитку країни. 

Система державного регулювання, у сучасних трансформаційних 

умовах, у своєму розпорядженні має значну кількість методів і механізмів 

для стимулювання або стримування темпів економічного зростання і 

формування напрямів фінансово-економічного та соціального розвитку 

країни. 

Незважаючи на процеси глобалізації у політичній, фінансово-

економічній та господарських сферах, представники національного 

макроекономічного середовища усвідомлюють стратегічне значення 
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вирішення складних питань за допомогою механізмів державної 

інституційної підтримки і, в першу чергу, необхідність державного 

регулювання фінансово-економічних процесів. В умовах глобалізації 

держава не зникає, але істотно змінює свою роль та інструменти впливу. 

Національне суспільство не у повній мірі усвідомлює значення державної 

інституційної підтримки в умовах глобалізації та трансформації 

внутрішнього середовища. 

В умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом відбуваються стратегічні зміни у країні, у тому числі 

трансформується механізм державного інституційного впливу на національне 

макроекономічне середовище та суспільне життя. Стратегічного значення 

набуває досягнення певних економічних та соціальних результатів 

життєдіяльності національного суспільства, державний інституційний вплив 

на інноваційний та інвестиційний сегмент економіки, на структуру стимулів і 

обмежень, які відповідно впливають на фінансово-економічні результати 

національної економіки. 

Підвищення регулюючої державної інституційної ролі у національній 

економіці об’єктивно за своєю суттю та значенням, про що свідчить стан та 

розвиток національних економік промислово-розвинутих країн. 

Практика країн Західної Європи (Австрія, Бельгія, Великобританія, 

Данія, Ірландія, Ісландія, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, 

Норвегія, Фінляндія, Франція, Швеція, Швейцарія), США, Канада, Японія, 

Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Сінгапур, Гонконг, Тайвань, 

Ізраїль та країн, що розвиваються, включає країни Азії, Африки і Латинської 

Америки свідчить про нездатність ринкового середовища в повній мірі 

виконувати функції регулятора в інтересах всього національного суспільства. 

Необхідність посилення регулюючого державного інституційного 

впливу на фінансово-економічні та соціальні процеси диктується сучасним 

станом національної економіки. З фінансово-економічним зростанням 
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пов’язані стратегічні орієнтири розвитку національного макроекономічного 

середовища. 

Необхідно відмітити, що зростання національної економіки входить в 

деяке протиріччя з необхідністю проведення політики збалансованості та 

вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням 

їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних 

особливостей. Визначені аспекти обумовлюють відповідні кількісні та якісні 

орієнтири, які постають перед національним суспільством, досягнення яких 

тільки ринковими механізмами неможливо, тому необхідно визначити 

оптимально можливі обсяги державного інституційного втручання в 

сегментні складові національної економіки. 

У регульованому ринковому середовищі державний інституційний 

вплив на національну економіку здійснюється для недопущення фінансово-

економічних криз та забезпечення стабільного розвитку країни. Ця модель 

була започаткована Дж. Кейнсом. Державні інституції в регулюючій моделі 

національної економіки контролюють і регулюють політичну, фінансово-

економічну, соціальну й екологічну сфери. 

Базовою метою державного інституційного регулювання фінансово-

економічних процесів є запобігання фінансово-економічних криз за 

допомогою контролю за інфляцією, рівнем доходів суспільства, рівнем 

попиту і пропозиції, за діяльністю фінансових установ і фондових бірж, 

купівлею і продажем цінних паперів та інше. Це дозволяє змоделювати та 

передбачити кризові явища, проводити інноваційну й інвестиційну політику 

та контролювати ринок фінансових інструментів. 

В залежності від кількості виконуваних економічних функцій, розмірів 

державного сектора, співвідношення державних витрат до ВВП, 

пріоритетного використання певних методів державного регулювання 

існують два типи державного регулювання: економічний лібералізм, що 

визнає безумовну необхідність законодавчої, правоохоронної діяльності 

держави, забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки, антициклічне 
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регулювання, а також мінімальне регулювання соціальної й екологічної сфер 

(цей тип характеризується невеликим розміром державного сектора (до 10 % 

ВВП), державними витратами в межах 35 % ВВП, використанням переважно 

непрямих методів регулювання економіки); економічний дирижизм, який 

передбачає значний вплив держави на соціально-економічний розвиток 

країни, тобто виконання всіх перерахованих функцій у повному обсязі. 

Державний сектор при такому типі регулювання економіки перевищує 10 %, 

державні витрати можуть досягати 35-55 % ВВП, використовується весь 

спектр методів державного регулювання економіки [341]. 

Необхідно відмітити, що збільшення державних витрат до певного 

рівня позитивно впливає на фінансово-економічне зростання національної 

економіки. Крім захисту прав власності, стабільності фінансової системи, 

державні інституції зобов’язані забезпечити здійснення публічних послуг, які 

традиційно включають обороноздатність, освіту, охорону здоров’я і 

навколишнього середовища та інше. 

Трансформаційні процеси у державному регулюванні національної 

економіки спонукають говорити про зміну підходів до визначення тих 

функцій, які державні інституції  виконують у суспільстві. 

Мінімальні функції – це забезпечення елементарних суспільних благ 

(законність, обороноздатність, правопорядок, макроекономічне регулювання, 

гарантоване державне медичне страхування тощо). Функції базової 

спрямованості – подолання екстернальних ефектів; регулювання монополій; 

забезпечення траспорентності в економіці; забезпечення захисту прав 

споживачів. Функції активного втручання – координація діяльності 

приватного (корпоративного) сегменту національної економіки за рахунок 

координації ініціатив, сприяння ринкам та інше. Стратегічні функції – 

формування національної стратегії фінансово-економічного та соціального 

розвитку з урахуванням відповідних  критеріїв. 

У розвинутих країнах державні інституції воліють зосереджувати в 

своїх руках тільки виконання невід’ємних державних функцій у тій кількості 
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й якості, які дозволяють їх можливості, а також функції стратегічного 

планування і прогнозування фінансово-економічного та соціального розвитку 

національного суспільства. Виконання інших функцій делегується у ринкове 

середовище, але залишається під моніторингом державних інституцій. 

Значна кількість науковців помилково пов’язує цей процес зі 

скороченням ролі держави у регулюванні макроекономічного середовища. На 

наш погляд, це не скорочення, а процес трансформації державного 

інституційного впливу. Необхідно відмітити, що він змінюється разом з 

макроекономічним середовищем та постає більш складним і непрямим. 

У світовому господарстві, особливо у промислово розвинутих країн 

збільшилася сфера держави загального добробуту, у більшості країн, що 

розвиваються, включаючи країни Азії, провідну роль відіграють державні 

інституції, які орієнтовані на стратегічний розвиток національного 

суспільства. Необхідно констатувати, що державний інституційний вплив в 

останні періоди неймовірно розширився, про що свідчить питома вага 

державних витрат у валовому внутрішньому продукту. 

В умовах глобалізації  державний інституційний вплив змінює кількісні 

орієнтири розвитку національної економіки на якісні, тобто визначається 

ефективність державного інституційного впливу. Відмітимо, що скорочення 

або розмивання державного інституційного впливу не може бути самоціллю 

трансформаційних процесів, які відбуваються у національному 

макроекономічному середовищі. 

Для забезпечення стратегічного розвитку національної економіки 

потрібно забезпечити механізм ефективної реалізації  потенціалу державних 

інституцій. Для підвищення ефективності державних інституцій в 

регулюванні фінансово-економічного та соціального розвитку національної 

економіки необхідно:  

 приведення функцій державних інституцій з урахуванням 

потенційних можливостей з кількісною та якісною орієнтацією; 
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 формування стратегічних орієнтирів з урахуванням європейського 

розвитку країни; 

 зміцнення потенціалу державних інституцій шляхом активізації 

суспільства і розвитку фінансової системи. 

Необхідно відмітити, що там, де держані інституції мають достатньо 

низькі можливості, методи, форми та напрями державного інституційного 

втручання повинні досліджуватися. У міжнародному середовищі значна 

кількість країн, у якому державні інституції намагаються зробити занадто 

багато, при цьому обмежені ресурсним забезпеченням і можливостями, часто 

приносить більше шкоди, ніж позитивного ефекту. Також необхідна розробка 

ефективних параметрів, які дозволять забезпечити процес боротьби з 

негативними проявами в системі державного управління. Державні інституції 

для підвищення своєї ефективності повинні функціонувати в умовах 

конкурентного середовища та оперативно реагувати на постійно змінюючи 

потреби суспільства. 

Зауважимо, якщо у промислово-розвинених країнах державні 

інституції функціонують достатньо ефективно, то для більшості країн з 

перехідною економікою, у тому числі для нашої країни, питання формування 

ефективного сучасного державного апарату виводяться на перший план при 

проведенні стратегічних реформ, необхідних для впровадження в Україні 

європейських стандартів життя та вихід нашої країни на провідні позиції у 

міжнародному макроекономічному середовищі. 

У зв’язку з цим, виникає необхідність виокремлення й зосередження 

ресурсів для забезпечення розв’язання тих завдань, які вже вирішені в 

більшості промислово-розвинених країнах. 

Місія будь-якої країни з перехідною економікою повинна бути 

заснована на виконанні фундаментальних завдань, без розв’язання яких 

неможливий сталий розвиток держави, який веде до зменшення бідності: 

 формування зрозумілого та адекватного законодавчого поля; 

 забезпечення збалансованої політичної кон’юнктури; 
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 забезпечення макроекономічної стабільності; 

 інноваційно-інвестиційна підтримка внутрішнього середовища; 

 фінансова підтримка незахищених верств суспільства; 

 сприяння зайнятості населення та відповідний вплив на міграційні 

процеси; 

 забезпечення безпеки національного макроекономічного середовища. 

Вплив зазначених фундаментальних умов на соціальний і фінансово-

економічний розвиток національного середовища є цілеорієнтовним. 

Основні причини, які є підставою для трансформації державного 

інституційного впливу полягають у наступному. 

По-перше, виклики національного суспільства в умовах 

транспарентності. Державні інституції повинні задовольнити зростаючі 

вимоги, які пред’являються суб’єктами національного макроекономічного 

середовища до інститутів державного управління. Державні інституції 

повинні відповідати поняттям ефективності, транспарентності та 

відповідальності.  

По-друге, виклики сучасного макроекономічного середовища. 

Необхідність подолання наслідків нестабільного лібералізму можливо тільки 

за умови інтенсифікації державних інституцій в регулюванні національного 

макроекономічного середовища. Державні інституції повинні забезпечити 

процес стимулювання економічного зростання й підвищення 

конкурентоспроможності складових макроекономічного середовища.  

По-третє, виклики міжнародних міграційних процесів. Розвиток 

національного ринку праці матеріалізується в зростанні масштабів та 

інтенсивності міграції трудових ресурсів у національному макроекономічному 

середовищі. Державні інституції повинні забезпечити процес вирішення 

гострих причин міграції працяспроможного населення (мотиви політичного, 

соціального, економічного та екологічного характеру; військові дії та інші). 

Четверте, виклики міжнародних науково-технічніх відносин. Вони  

виникають між суб’єктами міжнародного макроекономічного середовища із 
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приводу виробництва, обміну й споживання науково-технічних розробок у 

сфері господарювання. Державні інституції повинні забезпечити належні 

умови міжнародної передача технології та міжнародного технічного 

сприяння суб’єктам національної економіки. 

П’яте, виклики процесу глобалізації. Глобалізація макроекономічного 

розвитку – об’єктивний процес підпорядкування напрямків фінансово-

економічного та соціального розвитку сегментів міжнародної економіки 

відповідним закономірностям і напрямкам розвитку світового ринкового 

господарства під впливом соціально-економічних факторів. Від рівня 

ефективності державних інституцій залежить ступінь конкурентоспроможності 

національної економіки в боротьбі за місце й ролі у міжнародному 

макроекономічному середовищі. Ефективність й якісні орієнтири державного 

регулювання є ключовими факторами, які визначають положення і статус 

суб’єкта у міжнародному макроекономічному середовищі в умовах глобалізації. 

Активні трансформаційні процеси 2014-2017 років виокремлюють 

наступні необхідні зміни: необхідності зменшення обсягу прямого 

державного інституційного втручання при вимозі підвищення якості цього 

втручання, використовувати сучасний інструментарій забезпечення 

керованості; підвищення здатності державних інституцій забезпечити 

належні умови для розвитку конкурентоспроможності у національному 

макроекономічному середовищі; посилена уваги до якості роботи державних 

інституцій, з особливим акцентом на задоволення запитів представників 

суспільства; кількісне й якісне посилення інструментів соціальної політики, 

особливо у зв’язку з міжнародними міграційними процесами; посилення 

коригуючої функції системи державного регулювання – коригування 

розподілу ресурсів в національній економіці з метою забезпечення 

європейських соціально-економічних умов життя населення країни. 

Вагомою методологічною проблемою, пов’язаною з оцінкою 

ефективності реформування системи державного регулювання, є складності 

виявлення стійкого взаємозв’язку між поліпшеннями в сфері державного 
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управління та стратегічною метою трансформаційних процесів – 

забезпечення європейських соціально-економічних умов життя населення 

країни. 

Необхідно відмітити взаємозв’язок якості системи державного 

регулювання та економічного зростання національної економіки. Якість 

системи державного регулювання впливає на надходження міжнародних 

інвестиційних ресурсів та інноваційний процес. Транспарентність державних 

інституцій і ефективні механізми міжнародної підзвітності тісно пов’язані з 

індикаторами фінансово-економічного та соціального зростання у 

національному суспільстві. 

Підвищення ефективності системи державного регулювання є 

пріоритетною умовою забезпечення сталого фінансово-економічного та 

соціального розвитку національного макроекономічного середовища та 

підвищення його якісних орієнтирів. 

Міжнародний досвід реформування системи державного 

інституційного забезпечення має деякі загальні риси у різних суб’єктів 

міжнародного простору, але процес трансформації повинен бути адаптований 

до відповідних умов визначеного суб’єкта. Формуючи власну політику 

трансформаційних перетворень, Україна має визначитися з відповідними 

середньо- та довгостроковими пріоритетами, виходячи із сучасних умов 

ефективного функціонування національного макроекономічного середовища. 

Необхідно зазначити, що сутність ефективної державної політики полягає в 

тому, що система регулювання макроекономічного середовища повинна бути 

максимально адекватна відповідним умовам і проблемам розвитку 

суспільних відносин. 

Загальні світові тенденції, пов’язані з процесом глобалізації, 

утворюють замкнутий простір, у якому виокремлюється система індикаторів 

та параметрів діяльності державних інституцій у міжнародному середовищі. 

У міжнародному суспільстві пріоритетною вимогою до системи 

державного регулювання є підвищення її ефективності та задоволення 
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сучасних потреб представників суспільства на максимально високому рівні 

при дотриманні наявних фінансових, економічних, соціальних й екологічних 

обмежень. Зазначені процеси визначаються глобалізаційними викликами, у 

зв’язку з чим прийнято вважати, що система державного регулювання, 

якісний рівень його інфраструктурного забезпечення постає суттєвим 

фактором конкурентоспроможності у національному макроекономічному 

середовищі. В інтересах збалансованого підвищення власної ефективності, 

система державного регулювання використовує методи, моделі, механізми і 

процедури з корпоративного або приватного сегменту національної 

економіки. Але зауважимо, що використовувати зазначений інструментарій 

необхідно, але він недостатній для оптимального функціонування 

державного сегменту, оскільки він у значній мірі визначається політичними 

процесами й індикаторами, структурою державних інституцій та взаємною 

конкуренцією між ними. 

Треба констатувати, що зміна ролі державних інституцій в системі 

регулювання національного макроекономічного середовища, зумовлено 

підвищенням вимог до якості роботи державних інституцій, зменшенням 

обсягу прямого державного втручання при посиленні вимог до його якості, 

використання сучасного інструментарію регулювання, запозичених з 

корпоративного або приватного сегменту, необхідністю дотримання 

фінансових, економічних, соціальних та екологічних обмежень стратегічного 

розвитку національної економіки. Дотримання зазначених аспектів 

забезпечує відповідність сучасної держави тенденціям розвитку світової 

економічної системи і тим самим створює умови для зростання національної 

конкурентоспроможності, а також для збереження і примноження потенціалу 

національної економіки. 

Забезпечити реалізацію трансформаційних перетворень в системі 

державного регулювання треба шляхом здійснення послідовної реформи, 

шляхом зміни якості регулювання, надання йому єдиного логічного 

характеру, забезпечуючи ефективність державного регулювання за рахунок 
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використання сучасних ефективних методів, моделей або механізмів 

регулювання, адекватних в умовах процесу глобалізації з урахуванням 

національних особливостей, тенденцій і обмежень розвитку національного 

макроекономічного середовища. Головною метою трансформаційних 

перетворень в Україні є створення сприятливих умов для розвитку 

національної економіки та прискорення процесу інтеграції нашої країни у 

міжнародний господарський комплекс та набуття досвіду міжнародного 

співробітництва й вступу до Європейського Союзу. Україна після 

проголошення незалежності веде пошук власного місця у міжнародному 

макроекономічному середовищі. 

Значні труднощі трансформації моделі й змісту державного втручання 

у макроекономічне середовище пов’язані насамперед з необхідністю 

створення системи оцінки ефективності всієї системи державного 

регулювання, а також діяльності сегментних одиниць державних інституцій. 

Формування сучасної системи державного регулювання пов’язане з деякими 

проблемами, які зумовлені специфікою державного сегменту і труднощами 

виокремлення ступеня впливу підвищення ефективності системи державного 

регулювання на фінансові, економічні, соціальні й екологічні результати 

національної господарської системи за умови дотримання наявних обмежень 

розвитку і якісних орієнтирів. 

Базовим напрямом трансформаційної політики України та її 

стратегічним курсом є впровадження в Україні європейських стандартів 

життя та вихід України на провідні позиції у світі та вступ до Європейського 

Союзу. Євроінтеграційні прагнення країни співпадають із необхідністю її 

модернізації і радикального реформування, особливо системи державного 

регулювання, з метою реалізації 62 реформ та програми розвитку держави. 

 

 

 



122 
 

2.3 Дослідження національних та міжнародних аспектів 

державного регулювання макроекономічного середовища країни 

 

Процес державного регулювання макроекономічного середовища 

країни – це визначення напрямків упорядкованого розвитку сегментних 

складових національної економіки з метою досягнення збалансованості та 

пропорційності в її розвитку. 

Державне регулювання національної економіки – це система заходів 

задля здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої діяльності 

держави, спрямованої на створення нормальних умов ефективного 

функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних 

проблем розвитку національної економіки й всього суспільства [137]. 

Процес державного регулювання макроекономічного середовища 

країни включає в себе: 

 інституційну державну підтримку макроекономічного середовища; 

 забезпечення створення ринкового інфраструктурного простору; 

 формування конкурентного внутрішнього середовища; 

 регламентацію фінансових, економічних та соціальних відносин у 

макроекономічному середовищі; 

 організаційну структуру управління, здатну розробляти доцільні 

принципи і норми поведінки суб’єктів макроекономічного середовища, у 

тому числі контроль за їх дотриманням; 

 зрівноважування недоліків або негативних наслідків функціонування 

національного ринкового простору шляхом проведення відповідних 

компенсаційних дій; 

 формування концепції та політики структурних перетворень, що 

відповідає прогресивному розвитку макроекономічного середовища та його 

сегментів; 
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 визначення фінансово-економічних та соціальних механізмів побудови 

прогресивної структурної моделі національного макроекономічного 

середовища в умовах сьогодення; 

 та інше. 

Необхідно підкреслити, що регулююча діяльність держави передбачає 

регулювання фінансових, економічних та соціальних відносин в 

національному макроекономічному середовищі з метою реалізації певних 

цілей та вирішення поставлених завдань. 

Національна економічна теорія державного регулювання 

макроекономічного середовища країни виходить з об’єктивності цього 

процесу. Об’єктивність зумовлена відповідними аспектами. 

Історія дає чимало прикладів того, як масштабні проекти соціально-

економічних перетворень обертаються катастрофічними економічними 

наслідками, соціально-політичними катаклізмами – саме через 

неадекватність методів і процесів здійснення реформ, їх механістичне 

підпорядкування якійсь “надцінній ідеї” з ігноруванням усієї складності 

людської свідомості та усталених культурних традицій. Тому навряд чи 

можна покладатися на те, що успішність реформ забезпечать ради або 

комітети з реформ, хоча вони дійсно можуть відігравати певну позитивну 

роль на етапі визначення концептуальних засад перетворень. Але для 

успішності вирішення глибинних структурних проблем, що накопичилися в 

суспільстві, необхідним є насамперед постійний і широкий за охопленням 

суспільний діалог, утворення на різних рівнях і в різних регіонах 

різноманітних недержавних організацій, у т.ч. бізнес-асоціацій підприємців, 

які стануть постійними форумами для узгодження позицій та провідниками 

відповідних перетворень у суспільстві [305]. 

В умовах сьогодення держава є забезпечуючим інститутом ринкової 

моделі господарювання. У міжнародному просторі, практика розвитку всіх 

провідних країн світу (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, 

Кітай та інші) свідчить про нездатність ринкового механізму в повній мірі 
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виконувати функції регулятора макроекономічного середовища в інтересах 

всього суспільства. Вирішення загальногосподарських, галузевих криз, 

безробіття, порушень у фінансово-грошовому обігу, а також потреба у 

фінансуванні сегментних складових національної економіки 

низькорентабельних з точки зору приватного капіталу, але необхідних для 

повноцінного відтворення в національних масштабах, вимагають активного 

державного регулюючого впливу на національне макроекономічне 

середовище. Але необхідно пам’ятати, що для ринкового механізму 

характерні риси саморегулювання або самонастроювання структур під 

впливом попиту і пропозиції, ціноутворення і конкуренції. Ринковий 

механізм спонукає до припинення неефективної господарської діяльності та 

сприяє перенаправленню ресурсів у ті сегменти макроекономічного 

середовища, які є найбільш прибутковими, і тим самим сприяє 

раціональному використанню ресурсів. З практичного досвіду відомо, що 

ринковий механізм активізує підприємницьку діяльність суб’єктів 

макроекономічного середовища та забезпечує формування виваженої 

організації бізнесу з урахуванням стратегічного розвитку. Але, в 

трансформаційних умовах, які на протязі всіх років незалежності притаманні 

Україні, ринковий механізм структурного саморегулювання не завжди і не у 

всіх сегментах макроекономічного середовища спрацьовує. Наприклад, у 

ринковому середовищі перерозподіл доходів не гарантує реалізації права 

людини на гідне існування – незалежно від форми і результатів 

господарювання. Не може забезпечити самостійно фундаментальні наукові 

дослідження та інноваційний розвиток національної економіки без гідної 

підтримки держави. 

Розвиток національної економіки є одним із пріоритетних завдань у 

трансформаційних умовах нашої країни. Згідно Стратегії сталого розвитку 

“Україна – 2020” [16]: вектор розвитку − це забезпечення сталого розвитку 

нашої держави, проведення структурних та необхідних реформ та, як 

наслідок, підвищення стандартів життя українського суспільства. Наша 
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країна має стати державою із сильною економікою та з передовими 

інноваціями. Для цього, передусім, необхідно відновити макроекономічну 

стабільність, забезпечити стійке зростання економіки екологічно 

невиснажливим засобом, створити сприятливі умови для ведення 

господарської діяльності та прозору податкову політику. 

Метою Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” є впровадження в 

Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції 

у світі. Дана стратегія − це орієнтир для європейської інтеграції 

національного простору України. Але в умовах глобалізації міжнародної 

економіки, національне макроекономічне середовище потребує посиленого 

впливу держави на структурні та сегментні перетворення. Особливо відчутно 

це проявляється у необхідності підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки у зовнішньоекономічному середовищі. 

Необхідна об’єктивність процесу державного регулювання 

макроекономічного середовища країни визначається необхідністю 

задоволення постійно зростаючих особистих і суспільних потреб в умовах 

обмеження ресурсного забезпечення національної економіки. Обмеженість у 

ресурсному забезпеченні ставить суспільство в стан перманентного вибору 

при виробництві продукції (робіт, послуг), їх розподілу й споживанні, 

оскільки одне рішення приводить до втрати потенційних можливостей 

здійснити інше в рівних умовах. Розв’язання конфлікту між необмеженими 

потребами і обмеженим ресурсним забезпеченням знаходиться в площині 

системи державного регулювання господарської діяльності та структури 

національної економіки, тому виникає об’єктивна необхідність формування 

дієвого механізму державного регулювання сегментної складової 

національного макроекономічного середовища. 

Поряд з об’єктивною важливістю державного регулювання сегментної 

складової національного макроекономічного середовища необхідно 

враховувати також те, що держава здатна та зобов’язана здійснювати даний 
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процес. В умовах сьогодення, для цього є цілком певне правове, політичне, 

фінансове, економічне та соціальне підґрунтя. 

Держава володіє достатніми ресурсами для впливу на макроекономічне 

середовище країни, вона є носієм законодавчої та адміністративної влади, 

має необхідну міцність. Зазначені аспекти надають можливість системно, 

цілеспрямовано і різноманітно втручатися у сегментну складову 

національного макроекономічного середовища у потрібному руслі. 

За двадцять п’ять років незалежності, наша країна має достатній досвід 

і необхідні інструменти, щоб ставити перед собою стратегічні цілі – 

динамічне фінансово-економічне та соціальне зростання. Певні економічні 

досягнення 2015-2017 років створюють цілком реальне підґрунтя, щоб 

приступити до вирішення проблеми більш ефективного фінансово-

економічного й соціального вектору розвитку країни та впровадження в 

Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції 

у міжнародному середовищі. 

Державне регулювання сегментної складової національного 

макроекономічного середовища повинно будуватися з урахуванням 

методологічних аспектів. По-перше, як процес впливу на сегментну 

структуру макроекономічного середовища з метою збільшення доданої 

вартості і більш повного задоволення потреб суспільства, воно повинно 

здійснюватися за допомогою переважного використання економічних 

важелів. По друге, державне регулювання сегментної складової 

національного макроекономічного середовища є найважливішою складовою 

частиною державного регулювання національної економіки. Необхідно 

відмітити, що таке регулювання відбувається у системі державного 

управління національної економіки та має спільні з ним властивості. У 

практичній площині дана теоретична посилка проявляється у тому, що 

державна сегментна економічна політика повинна бути вбудована в 

довгострокову стратегічну національну економічну політику країни. 

Сегментні структурні перетворення повинні бути спрямовані на забезпечення 
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такої моделі сегментної структури макроекономічного середовища країни, 

яка забезпечить реалізацію потенційних можливостей динамічного зростання 

національної економіки з метою забезпечення послідовного підвищення 

рівня життя населення країни, ефективне відтворення і модернізацію 

економіки, утому числі  за рахунок інноваційної складової. 

Зміст державного регулювання сегментної складової національного 

макроекономічного середовища визначається його роллю в фінансово-

економічному та соціальному розвитку України. Роль державного 

регулювання полягає у створенні визначених умов, які забезпечать 

прогресивний розвиток як самої сегментної структури макроекономічного 

середовища, так і макроекономічної системи. Відстоюючи насамперед 

інтереси суспільства в цілому, система державного управління  у взаємодії з 

ринковим середовищем за допомогою сегментних структурних перетворень 

підтримує і стимулює національний суспільний розвиток в умовах 

глобалізації. Державне управління в сфері сегментного структурного 

регулювання макроекономічного середовища сприяє ефективному, 

максимально незалежному функціонуванню суб’єктів ринкового середовища. 

Формування системи державного управління сегментної структурної 

макроекономічної політики є орієнтиром для бізнесу, показує напрямки 

активізації його діяльності з кількісним та якісними орієнтирами. 

Регулювання сегментної складової національного макроекономічного 

середовища здійснюється на основі теорії і практики управління фінансово-

економічними й соціальними системами та процесами. У трансформаційних 

умовах за допомогою функціонального і процесного підходів здійснюється 

регулювання сегментної складової національного макроекономічного 

середовища. Функції регулювання сегментної складової національного 

макроекономічного середовища взаємопов’язані з економічними та 

соціальними функціями держави. Зазначені функції відображаються в 

управлінні макроекономічного середовища країни і регулюванні там 
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економічних та соціальних процесів, які можуть бути реалізовані 

державному рівні. 

Необхідно відмітити, що зміст державного регулювання сегментної 

складової національного макроекономічного середовища розкривають його 

загальні функції: 

 формування, затвердження та моніторинг за виконанням сегментних 

структурних пріоритетів макроекономічної політики; 

 інституційне забезпечення ефективного функціонування ринкового 

простору у макроекономічному середовищі країни; 

 вирішення сегментних структурних проблем розвитку національного 

макроекономічному середовищі, які ринковий механізм не вирішує; 

 сегментне регулювання економічних та соціальних відносин з метою 

вирішення певних завдань. 

Необхідно відмітити, що базовою функцією держави є – законодавча 

функція, яка полягає у формуванні системи економічних, соціальних, 

організаційних, господарських та інших законів, які створюють певні правові 

засади функціонування ринкового простору у національному 

макроекономічному середовищі. 

Важливо акцентувати увагу на те, що держава визначає нормативно-

правове поле і ті принципи, які повинні дотримуватися суб’єкти 

національного макроекономічного середовища. 

Важливою функцією державного регулювання сегментної складової 

національного макроекономічного середовища є стратегічне сегментне 

макроекономічне і міжгалузеве моделювання динаміки і структури 

макроекономічного середовища з метою обґрунтування оптимального 

варіанту структурних сегментних економічних та соціальних пропорцій. 

Оптимізація структурних сегментних економічних та соціальних 

пропорцій дозволяє підвищити ефективність національного макроекономічного 

середовища за рахунок мінімізації витрат при досягненні заданої мети або 

розширення мети за наявним ресурсним потенціалом. 
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У регулюванні сегментної складової національного макроекономічного 

середовища держава реалізує функцію інституційного забезпечення 

ефективного функціонування ринкового простору та оптимальних 

сегментних структурних пропорцій макроекономічного середовища. 

Необхідно підкреслити, що держава забезпечує захист суб’єктів в 

процесі їх діяльності у макроекономічному середовищі. Базовим захистом, 

яке гарантує держава, є захист права власності та право споживачів за 

рахунок відповідної системи нормативно-правого забезпечення. Держава 

забезпечує дотримання законів у макроекономічному середовищі і покарання 

тих, хто їх не дотримується. Необхідно також відмітити, що у ринковому 

просторі спостерігається достатня розбіжність між доходами членів 

суспільства, тому держава повинна усувати зазначені диспропорції. У той же 

час ринковий механізм не націлений на подолання диспропорцій в добробуті 

членів суспільства, тому вішення зазначених обставин повинно взяти на себе 

держава. Це вимагає створення дієвої системи перерозподілу доходів і 

реалізації інших форм соціально-спрямованої політики дій, які реалізуються 

за рахунок механізму оподаткування, системи соціальних трансфертів тощо. 

Реалізація функцій регулювання забезпечується вирішенням 

виокремлених завдань державного регулювання сегментної складової 

національного макроекономічного середовища, які відображають систему 

пріоритетів сегментної структурної політики держави у поточному періоді та 

у майбутньому. Основними завданнями можуть бути: 

 удосконалення сегментної структури національного макроекономічного 

середовища; 

 вирівнювання сукупного попиту та сукупної пропозиції у 

національному макроекономічному середовищі; 

 економічне стимулювання розвитку експортно-орієнтовної діяльності 

суб’єктів національного макроекономічного середовища; 

 підтримка базових галузей промисловості; 
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 забезпечення оптимального поєднання поточних і стратегічних 

напрямків розвитку національного макроекономічного середовища; 

 організація та підтримка інвестиційної та інноваційної діяльності в 

національному макроекономічному просторі; 

 регулювання кількісного та якісного відтворення робочої сили в 

умовах постійної зміни продуктивних сил за рахунок інноваційного 

компоненту; 

 створення конкурентного макроекономічного середовища та 

вільного переміщення товарів на внутрішні та зовнішні ринки; 

 формування та підтримка сучасних заходів соціальної та культурної 

політики; 

 забезпечення збалансованості товарних і грошових потоків з 

урахуванням фактору глобалізації; 

 інші. 

В умовах трансформаційних змін істотну значимість в системі 

державного регулювання сегментної складової національного 

макроекономічного середовища має процесний підхід. В контексті даного 

підходу регулювання розглядається як послідовна цілеспрямована 

комплексна діяльність з оптимізації сегментної складової національного 

макроекономічного середовища та її основних пропорцій з урахуванням 

економічного та соціального розвитку країни. 

У рамках застосування процесного підходу особлива увага приділяється 

концепції вибору управлінських рішень на макрорівні. Найважливішими для 

регулювання сегментних структурних пропорцій є методи оцінки економічного 

ризику, оцінки можливого порушення функціонування ринкових механізмів і 

оцінки очікуваних результатів з урахуванням факторів впливу. Необхідно 

зазначити, що критерієм успішності управлінських рішень на 

макроекономічному рівні в сфері сегментних структурних перетворень є 

контролювання управлінського ризику та його динаміки. Необхідність 

контролювання ризиків диктується об’єктивно існуючою системою загроз в 
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процесі регулювання сегментної складової національного макроекономічного 

середовища. Система загроз включає в себе: загрози ринкового середовища; 

загрози в сфері управління на макрорівні; загрози ресурсного забезпечення; 

загрози внутрішньополітичного характеру; загрози глобалізаційного характеру 

тощо. 

Контролювання рівня ризику та його зменшення можливо на основі 

запобігання виникненню різного роду несприятливих тенденцій і є важливою 

передумовою до мінімізації потенційних втрат суб’єктами національного 

макроекономічного середовища. Інструментальним забезпеченням 

державних інститутів щодо контролю та зниження рівня ризику в процесі 

регулювання сегментної складової національного макроекономічного 

середовища повинно бути виявлення взаємозв’язку індикаторів і факторів 

ризику та впровадження дієвих механізмів, спрямованих на мінімізацію його. 

Регулювання сегментної складової національного макроекономічного 

середовища безпосередньо пов’язане з необхідністю приведення в дію 

механізму регулювання з елементами контролю. Від того наскільки 

прогресивним є зазначений механізм, безпосередньо залежить ефективність 

регулювання сегментних структурних перетворень у національному 

макроекономічному середовищі. 

Механізм регулювання повинен забезпечувати максимальне 

використання потенціалу національного макроекономічного середовища для 

забезпечення економічного та соціального розвитку країни. Також 

зазначений механізм повинен сприяти раціональному використанню 

ресурсної бази для економічного та соціального зростання компонентів 

макросреди. Між суб’єктами зазначеного механізму виникають правові, 

господарські, фінансові, економічні та соціальні відносини. 

У національному макроекономічному середовищі державне регулювання 

здійснюється адміністративними та економічними методами. 

Адміністративні методи виокремлюються на економічні, соціальні та 

правові. Адміністративні методи використовуються для контролю над цінами 
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на соціально-значимі товари (роботи, послуги), над доходами і витратами, 

інвестуванням і фінансами, зайнятістю, а також для проведення 

антимонопольної політики і регулювання експортно-імпортних операцій. 

Сфера дії економічних методів державного регулювання сегментної 

складової національного макроекономічного середовища значно ширша. 

Економічні методи застосовуються для прямого впливу на сегментну 

структуру та для здійснення непрямого регулювання структурних процесів у 

макроекономічному середовищі. Наприклад, серед заходів прямого впливу 

слід виділити цільове фінансування і систему державних закупівель. 

Непрямими регуляторами виступає механізм оподаткування, інструменти 

грошово-кредитної та валютної політики тощо. 

Перспективними формами державного регулювання сегментної 

складової національного макроекономічного середовища є макроекономічне 

прогнозування і макроекономічне програмування. Макроекономічне 

прогнозування розвитку сегментної складової пов’язане з оцінюванням стану 

основних компонентів макроекономічного середовища, виявленням 

тенденцій і закономірностей динамічного розвитку, а також визначенням 

перспектив і варіантності розвитку сегментної складової національного 

макроекономічного середовища під впливом внутрішніх та зовнішніх 

факторів. Але макроекономічне  прогнозування є інерційним, тому що не 

містить інноваційних підходів, які забезпечать підвищення кількісних і 

якісних характеристик фінансово-економічного та соціального розвитку 

країни, не передбачає програмно-цільових підходів в прогнозуванні, 

спрямованих на реалізацію стратегічних цілей і завдань економічного та 

соціального розвитку національного макроекономічного середовища. 

Для забезпечення переходу від інерційних технологій формування 

макропрогнозу до програмно-цільових методів прогнозування, необхідно 

переглянути нормативно-правове забезпечення прогнозування основних 

макроекономічних параметрів. 
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Так, в прогнозі на 2016 рік, розраховані Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України параметри розвитку макроекономічного 

середовища країни не збігаються з фактичними індикаторами, що свідчить 

про необхідність удосконалення механізму макроекономічного 

прогнозування. Основні прогнозні показники економічного та соціального 

розвитку України на 2016-2019 роки розроблені Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України та схвалені відповідними постановами Кабінету 

Міністрів України [21, 22]. Основні прогнозні макропоказники можуть 

постійно уточнюватися на основі зміни соціально-економічної ситуації, а 

також припущень прогнозу з урахуванням внутрішніх та зовнішніх ризиків. 

Макропрогноз сегментного структурного розвитку національного 

макроекономічного середовища повинен бути не тільки гранично вивірений, 

але і науково обґрунтований. Від якості макропрогнозу залежить вибір 

пріоритетних стратегічних дій системи державного регулювання і 

формування бюджетної політики з урахуванням агресивного внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Важливу роль для регулювання сегментної складової національного 

макроекономічного середовища відіграє макроекономічне програмування. 

Державні програми сегментних структурних перетворень носять 

середньостроковий та довгостроковий характер. Державні програми 

охоплюють всі найважливіші індикатори макроекономічного середовища. 

Вони відображають характер і масштаби завдань на сегментних відрізках 

економічного та соціального розвитку макроекономічного середовища. 

Характерною особливістю макроекономічного програмування є складання і 

формування у вигляді відповідних заходів і дій, спрямованих на досягнення 

запланованої мети. Система програмних заходів відповідного спрямування 

визначає узгоджену, взаємопов’язану сукупність принципів, цілей, термінів, 

засобів і методів вирішення проблеми сегментних структурних перетворень 

національного макроекономічного середовища. 
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Програмування національної економіки в системі державного 

регулювання з’явилось у міжнародному просторі в середині ХХ ст. Головним 

завданням макроекономічного програмування є підтримка економічної та 

соціальної рівноваги, стимулювання розвитку національного 

макроекономічного середовища та його сегментів. Метою державного 

макроекономічного програмування – досягнення прийнятного для держави 

варіанта розвитку макроекономічного середовища. 

Особливості державного програмування: втручання держави в 

економіку не ліквідує стихійність у ринкових перетвореннях, а лише 

коректує цей процес; програмування є елементом сучасної ринкової 

організації економіки, оскільки держава не керує суб’єктами ринку, а лише 

спрямовує їхню діяльність; програмування як форма впливу на економіку є 

системним і комплексним [303]. 

Необхідно також відмітити, що довготермінові програми сегментних 

структурних перетворень спрямовані на вирішення стратегічних завдань, 

пов’язаних із сегментними структурними змінами в національному 

макроекономічному середовищі, середньотермінові програми вирішують 

тактичні задачі, короткотермінові програми спрямовані на вирішення 

оперативних задач. 

У державних програмах виокремлюють: спеціальні програми розвитку 

окремих галузей, секторів або районів. Прикладом таких програм в Україні є 

Державна програма розвитку вугільної промисловості, Державна програма 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; програми, що стосуються певних 

загальнонаціональних проблем (Державна програма зайнятості, Державна 

програма соціального захисту населення); програми для досягнення 

економічної рівноваги: програми стабілізації економіки та виходу її з 

кризового стану; фінансові програми;  регіональна програма тощо [303]. 

Масштаб і сегментна структура державного сектора національного 

макроекономічного середовища створюють основу для державного 

інституційного підприємництва. Державне інституційне підприємництво 
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полягає у активній участі державних інститутів у господарській діяльності. 

Зазначена діяльність здійснюється з метою створення тих суспільних благ, у 

створенні яких не зацікавлений приватний сектор макроекономічного 

середовища. 

Державне інституційне підприємництво має свій особливий 

стратегічний потенціал, мета якого полягає не в збільшенні прибутку, а в 

збільшенні суспільного добробуту у національному макроекономічному 

середовищі, тобто поряд з економічними завданнями ставлять ще соціальні. 

Основними завданнями державного інституційного підприємництва, на 

наш погляд, є: 

 забезпечення стійкості економічного розвитку у національному 

макроекономічному середовищі; 

 підтримка соціальної рівноваги; 

 згладжування циклічних коливань та диспропорцій; 

 забезпечення стратегічної сегментної структурної перебудови у 

національному макроекономічному середовищі; 

 підтримка конкурентного середовища; 

 формування кадрового потенціалу; 

 децентралізаційний вплив на сегментну складову національного 

макроекономічного середовища; 

 підтримка та стимулювання інвестиційно-інноваційного процесу у 

макросередовищі. 

Державне інституційне підприємництво, як форма державного 

регулювання сегментної складової макроекономічного середовища, 

використовується з метою підтримки недостатньо рентабельних суб’єктів 

макросередовища, але є стратегічними для національної громади. 

У відповідності з Господарським кодексом України в національному 

макроекономічному середовищі можуть діяти підприємства таких видів: 

приватне підприємство, що діє на основі приватної власності членів 

суспільства; підприємство, що діє на основі колективної власності; 
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комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності 

територіальної громади; державне підприємство, що діє на основі державної 

власності; підприємство, засноване на змішаній формі власності; спільне 

комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного утримання 

відповідними територіальними громадами – суб’єктами співробітництва. 

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного 

капіталу в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні [2]. 

За своїм історичним місцем унітарні державні підприємства – це 

перехід від радянського госпрозрахункового підприємства або до казенного 

підприємства, або до одного з типів господарських одиниць, які відповідають 

міжнародній практиці. З моменту незалежності України, кількість унітарних 

державних підприємств безперервно скорочується через їх продажу, злиття, 

приєднання або ліквідацію. Необхідно відмітити, що специфічними 

особливостями характеризуються казенні підприємства, які знаходяться під 

прямим державним управлінням, якому притаманне  директивне планування. 

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє 

необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не 

поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, 

безпосередньо або через керівника, який призначається (обирається) 

засновником (наглядовою радою такого підприємства у разі її утворення), 

керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового 

найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними 

є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності 

об’єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності 

засновника [2]. 

Державне інституційне підприємництво використовує ті організаційно-

правові форми, які успішно зарекомендували себе в приватному секторі 

макроекономічного середовища, в першу чергу акціонерні товариства, 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. 
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Сучасною, з позиції глобалізації, організаційно-правовою формою 

господарських одиниць, які перебувають у державній власності, є державні 

корпорації. Як правило, державні корпорації організовані у формі 

акціонерного товариства. Державні корпорації поєднують в собі риси 

комерційного суб’єкта господарювання і органу державного управління. З 

одного боку, державні корпорації мають власні активи і здійснюють 

підприємницьку діяльність, з іншого боку, вони від імені держави виконують 

певні регулюючі та управлінські функції, для чого наділяються певними 

правовими повноваженнями у відповідності діючими нормативно-правовими 

актами. 

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або 

більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі 

об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників 

(учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних 

прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників 

(учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є 

кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі 

господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі 

засновані на приватній власності двох або більше осіб [2]. 

Економічною основою діяльності державних корпорацій служить 

власний капітал, утворений за рахунок державного інвестування, 

акціонерного капіталу і прибутку та позиковий капітал у формі кредитів або 

позик. Необхідно зазначити, що розміри позикових коштів зазвичай 

регулюються державою, що знижує можливість маневрування фінансовими 

ресурсами суб’єкта державного управління. На кількісні та якісні параметри 

економічної ефективності діяльності державних корпорацій значне впливає 

реалізація виробленої продукції (робіт, послуг) з регламентованим 

державним ціноутворенням. 

В останні роки, особливо 2014-2017 рр., процес створення державних 

корпорацій значно активізувався і вимагає до себе більш пильної уваги. На 
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рівні Кабінету Міністрів України, затверджено перелік підприємств 

державного сектору економіки, які мають найбільші за розміром активи [2]. 

На наш погляд, успішним прикладом створення державних корпорацій 

є: Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія 

“Енергоатом”; Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”; ПАТ 

“Державна продовольчо-зернова корпорація України”; ПАТ 

“Укргідроенерго”; Державне підприємство “Адміністрація морських портів 

України”; Державне підприємство “Національна енергетична компанія 

“Укренерго”; Державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”; 

Державне підприємство “Антонов” та інші. Але є також неефективні 

державні корпорації: ПАТ “Одеський припортовий завод”; Державне 

підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”; 

ПАТ “Сумихімпром”; Державне підприємство “Одеський морський 

торговельний порт”; Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги 

України” та інші. Неефективні державні корпорації необхідно приватизувати, 

тобто передати до приватного сектору макроекономічного середовища. Слід 

зазначити, що державним корпораціям відводиться роль щодо розвитку 

стратегічних галузей національного макроекономічного середовища країни. 

Пошук оптимальної моделі державного регулювання сегментної 

складової макроекономічного середовища передбачає можливість 

застосування у цій сфері досвід країн з розвинутою ринковою економікою. 

Дослідження досвіду міжнародного середовища регулювання сегментної 

складової макроекономічного середовища дозволив виявити ряд істотних 

особливостей. 

Державне регулювання сегментної складової макроекономічного 

середовища у більшості країн світу будується на принципах змішаної 

економіки. Змішана економіка це такий якісний стан макроекономічного 

середовища, який характеризується відповідними принципами побудови та 

передбачає множинність способів і методів регулювання економічних і 

соціальних процесів, а також безліч форм власності та господарювання у 
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макросередовищі. Основна особливість змішаної економіки  проявляється і 

реалізується в тому, що механізм ринкового саморегулювання доповнюється 

свідомим впливом державних і громадських інститутів на відповідні 

сегменти економічних і соціальних процесів, де ринок гальмує. У 

міжнародного просторі кожна з національних моделей змішаної економіки 

має свою специфічну особливість. 

В період після “великої кризи” в Західній Європі почали широко 

використовуватись різні форми втручання державних інституцій в 

макроекономічне середовище. В довоєнний і післявоєнний період розвиток 

господарських систем Європейських країн здійснювався за сценарієм 

кейнсіанської теорії. Державна інституція активно кооперувалась з 

приватним капіталом, беручи на себе відповідальність за створення нових 

галузей і реконструкцію неконкурентоспроможних. Для 1960-1990 років 

характерне досить сильне втручання в макроекономічне середовище за 

рахунок системи планування. Наступний період був пов’язаний з переходом 

до індикативного планування, яке дозволило на демократичній основі 

координувати позицію держави і приватного сектору економіки. У механізмі 

регулювання сучасного ринкового простору, Європейські країни індикативне 

планування замінюють стратегічним з урахуванням факторів глобалізації. 

Базовими  принципами централізованого керівництва у Європейських 

країнах є створення державними інституціями для регулювання, відповідних 

правил для суб’єктів господарювання, які спонукають їх здійснювати свою 

діяльність у бажаних напрямках для розвитку макроекономічного 

середовища. 

В США змішана економіка називається змішаним капіталізмом, в 

Німеччині – соціальним ринковим господарством. Особливістю шведської 

моделі є поділ функцій між сегментом державного та підприємницького 

характеру. Функція виробництва лягає на приватні підприємства, які діють на 

конкурентних засадах, а соціальна функція, яка включає забезпечення 

зайнятості, вдосконалення транспортної інфраструктури, лягає на державу. 
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Японська змішана економіка являє собою модель регульованого 

корпоративного капіталізму. Регулювання в такій моделі здійснюється на 

основі національних традицій патерналізму. Воно поєднує свободу 

приватного підприємництва з активною інвестиційною, інноваційною, 

корпоративною і соціальної політикою [138]. 

Таким чином, змішані економіки, у міжнародному просторі мають 

специфічні особливості у кількісному та якісному впливу державних 

інституцій на фінансово-економічні та соціальні процеси у 

макроекономічному середовищі. 

Національна економіка України має ознаки змішаної, що спонукає 

враховувати дані аспекти в системі державного регулювання сегментної 

складової макроекономічного середовища. Необхідно зазначити, що з 

моменту реалізації економічних реформ роль державної інституції 

змінюється від її повного усунення в період приватизації до значного 

посилення в останні роки. Це призводило до того, що інституційні органи і 

механізми державного регулювання не завжди злагоджено взаємодіють. За 

допомогою лібералізму формувалась останні  двадцять п’ять років українська 

модель змішаної економіки, що призвело до істотної деформації сегментної 

структури національного макроекономічного середовища та зосередження 

контролю основних ресурсів у незначної кількості суб’єктів, надмірної 

концентрації капіталу та поділу суспільства на надбагатих і найбідніших. 

В період 2014-2017 національна економічна система може бути 

охарактеризована як економіка з ринковим середовищем, але у деяких 

сегментах  проявляється значне зосередження за державними інституціями. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

(табл. 2.7) питома вага державного сектору економіки має негативну 

динаміку для економіки з ринковим середовище, тому що за останні роки 

фіксується збільшення присутності державного сектору приблизно на 67 %. 

Особливо це небезпечно для фінансового сектору макроекономічного 

середовища, де питома вага складає більше 51 %. 
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Таблиця 2.7 

Частка державного сектору у складі національного 

макроекономічного середовища 

№ Вид економічної діяльності 
Питома вага державного сектору економіки, % 

2013 2014 2015 2016 
(за 9 місяців) 

  Усього 9,8 10,3 11,3 16,3 
  у тому числі     

1 
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 

5,1 4,6 4,4 53,3 

2 Промисловість 12,3 15,1 15,1 15,1 

2.1 Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 13,8 7,9 7,9 5,7 

2.2 Переробна промисловість 4,9 4,6 4,4 5,0 

2.3 Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 28,9 47,9 50,7 49,2 

2.4 Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 1,7 3,3 1,4 2,5 

3 Будівництво 0,9 0,5 0,6 0,8 

4 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів та мотоціклів 

0,6 0,7 0,6 1,2 

5 
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

39,3 34,5 32,6 27,6 

6 Тимчасове розміщення й 
організація харчування 2,3 2,7 2,8 6,0 

7 Інформація та телекомунікації 3,8 3,8 3,0 5,9 

8 Фінансова та страхова 
діяльність 1,5 0,7 1,0 0,4 

9 Операції з нерухомим майном 1,0 1,8 1,6 4,9 

10 Професійна, наукова та технічна 
діяльність 27,1 28,3 33,4 66,0 

11 
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

0,4 0,4 0,5 0,8 

12 Освіта 2,7 3,0 1,3 2,4 

13 Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 6,7 1,9 1,4 2,7 

14 Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 12,6 12,5 12,7 24,1 

 

Перехід Приватбанку в державну власність наприкінці грудня 

2016 року суттєво змінив структуру банківського сектору: частка державних 
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банків у чистих активах збільшилася до 51,3 % (з 28,1 % на початку 

2016 року), за депозитами населення – майже утричі, до 59,5%. Протягом 

2016 року 17 банків було оголошено неплатоспроможними, ще 4 було 

ліквідовано за рішенням акціонерів. Відтак концентрація зросла – частка 20 

найбільших банків у чистих активах за рік збільшилася на 3,0 в.п. до 89,4 % 

[10]. 

Абсолютна більшість розвинених країн міжнародного простору в 

пошуку оптимального співвідношення держави і ринку в регулюванні 

сегментної складової макроекономічного середовища, але необхідно 

відмітити, що особливістю кожної країни є наявність своєї пропорції 

товарного і нетоварного розподілу. 

 

Так, наприклад Нідерланди, за рахунок системи оподаткування 

створюють значні соціальні гарантії у національному суспільстві, не 

втрачаючи при цьому темпів інноваційного розвитку. 

У міжнародному просторі чітко виявились сучасні підходи у 

державному регулюванні ринкового середовища: макроекономічне 

регулювання, засноване на податково-бюджетному і фінансовому 

інструментарії та політика індустріалізації, яка спрямована на сегментну 

перебудову макроекономічного середовища.  

Макроекономічне регулювання державних інституцій у Європейських 

країнах спрямоване на створення максимально сприятливих умов для 

нагромадження приватного капіталу. 

Європейські країни сформували засоби стимулювання ринкових 

підприємств (венчурного бізнесу), які працюють на найновіших напрямках 

науково-технічного прогресу, шляхом безпосереднього виділення державних 

кредитів, зниження оподаткування на біржові доходи, надання державних 

гарантій. Особливістю сучасного західноєвропейського ринку є інтеграція і 

перехід від внутрідержавного до міждержавного його регулювання. І на 

національному і на міждержавному рівнях здійснюється певне втручання в 
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господарське життя ЄС з боку Комісії Європейської співдружності. Ради 

Міністрів ЄС, Європейського парламенту і суду ЄС [202]. 

У Сполучених Штатах Америки система інституційного державного  

регулювання, яка достатньо довго ґрунтувалась на кейнсіанській моделі, 

змінилася на політику монетаризму і теорії “пропозиції”. Тобто, державна 

інституційна складова регулює відносини сторін, забезпечує їх свободу, 

стимулює підприємництво і карає тих, хто ігнорує право та інтереси 

суб’єктів ринкового середовища. Ринковий простір національного 

середовища характеризується наявністю великої кількості малих і середніх 

суб’єктів господарювання, а також монополізованим сегментом, тому 

ринкове саморегулювання доповнюється і формується в механізм 

цілеспрямованого макроекономічного регулювання з урахуванням впливу 

факторів глобалізації. В американському макроекономічному середовищі 

зусилля державних інституцій концентрується на недопущенні монополізму, 

контролі за реалізацією антимонопольного законодавства, стимулюванні 

інноваційного розвитку. Важливе місце у державному регулюванні 

ринкового середовища відводиться бюджетно-фіскальній політиці, яка 

забезпечує контроль за коливанням економічного циклу, сприяє високому 

рівню зайнятості, обмежувані інфляції або пом’якшували дефляції. 

Необхідно констатувати, що пряме і непряме втручання державної інституції 

на макроекономічне середовище США ґрунтується на системі теоретично-

обґрунтованих і перевірених часом методів і важелів, які є універсальними. 

В Японії має місце сегмента система державного програмування. З 

метою розробки та впровадження макроекономічних проектів створена 

система державного інституційного програмування і регулювання, де 

застосовуються найновітніші методи експертних оцінок, економічного і 

соціального прогнозування і програмування. 

У скандинавський системі державного регулювання, Данія, Ісландії 

Норвегії, Фінляндії, Швеції, поєднується приватний сегмент і ринкова 

конкуренція з державними інституційними програмами. Відмінність 
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скандинавської моделі – значний ступінь соціального захисту і забезпечення 

національного суспільства. 

Південнокорейська модель сегментного державного регулювання 

формується на основі державного інституційного регулювання, яке 

спирається на історичні, культурні та національні традиції. Дана модель є 

прикладом унікального поєднання жорсткого державного макроекономічного 

планування та ринкового механізму з цілеспрямованим науково-технічним 

розвитком країни. У сфері сегментного державного регулювання також 

знаходиться експорт та імпорт трудових ресурсів, який дозволяє отримати в 

результаті цієї роботи значний економічний макроефект. Результатом 

національного сегментного державного регулювання є продуманий вибір 

галузевих пріоритетів, формування ключових галузей, індустріалізація 

макроекономічного середовища, експортна орієнтація високих технологій і 

наукомісткої діяльності. 

Наочним прикладом прояву інституційної форми державного 

регулювання в області структурних перетворень є практика Німеччини. Для 

Німеччини характерна особлива значимість правових норм і традицій у 

макроекономічному середовищі. Типовим проявом є пунктуальна ступінь 

системи національного господарського права. Звертає на себе увагу 

підтримка на державному рівні системи чіткої і розумної взаємодії двох 

найбільших громадських інститутів – об’єднань підприємців та професійних 

спілок в національних масштабах. 

У країнах зі стабільною ринковою економікою в сферу державного 

впливу на інфраструктуру макроекономічного середовища входить 

промислова політика державних інституцій. Вона спрямована, перш за все, 

на формування належних пропорцій в промисловому секторі, з урахуванням 

вектору захисту внутрішнього ринку від зовнішнього середовища. 

В інтересах ефективного розвитку сегментної складової 

макроекономічного середовища державна інституція більшості західних 

країн приділяють значну увагу формуванню кластерів в національному, так і 
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на зовнішньому середовища. Кластеризацією вже охоплено понад 55 % 

національної економіки західноєвропейських країн та Сполучених Штатів 

Америки. Кластеризація постає сучасним ведучим вектором світового 

економічного розвитку глобального середовища. 

Суб’єкти макроекономічного середовища, які входять до кластеру, є 

достатньо конкурентоздатними та стратегічно успішними. Необхідно 

відмітити, що кластеризація сприяє створенню нових робочих місць, що 

забезпечує збільшення економічного та соціального ефекту в 

макроекономічному середовищі. В умовах сьогодення, а саме глобалізації 

міжнародного простору, у кластерах генерується основні інноваційні 

розробки та виникає значна кількість стартапів. Зазначені аспекти характерні  

для США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Європи та інших країн 

світового простору. 

Успішним прикладом кластеризації, є меблевий італійський кластер, 

який складається з понад однієї тисячі виробників. Суб’єкти у кластері мають 

однакові складнощі, якщо посприяти їм підвищити свою 

конкурентоздатність, це позитивно вплине на розвиток національного 

макроекономічного середовища. 

Стратегія кластерного розвитку стає домінуючою, бо об’єднує 

експортне векторне орієнтування, залучення інвестицій та інновацій, 

трансфер технологій, розвиток підприємництва і стартапів, технологічних, 

індустріальних та наукових парків, тощо. Стратегія кластерного розвитку є 

комплексним цілеспрямованим феноменом, який дозволяє зрозуміти потреби 

бізнес середовища, а системі державного регулювання задовольнити їх. 

В європейському просторі кожен регіон включений у свій 

індивідуальний кластер, який підтримує взаємозв’язки. Необхідно відмітити, 

що зазначені комунікації не лише на рівні “бізнес-бізнес”, а й на рівні 

“освіта-освіта”, що сприятиме виживання та розвитку в процесі глобалізації. 

Провідні позиції у міжнародному макроекономічному середовищі 

займає лісовий кластер Фінляндії, завдяки якому, маючи в своєму 
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розпорядженні всього 0,6 % лісових ресурсів світового простору, забезпечує 

до 12 % світового експорту продукції деревообробки та 27 % світового 

виробництва паперу. Не менш важливим  є досвід Австрії, в якій діють 

трансграничні кластери з Італією, Німеччиною, Полькою, Швейцарією, 

Угорщиною, що стало основою для формування центру автомобілебудування 

в європейському просторі. 

Таким чином, зазначені та інші численні успішні приклади 

кластеризації показують, наскільки важливо для державній інституції 

підтримувати та забезпечувати наукомісткі кластери, які є 

конкурентоспроможними у міжнародному макроекономічному середовищі. 

В умовах глобалізації міжнародного макроекономічного простору, 

появи нових суб’єктів міжнародної економіки, нових центрів сили, їх 

взаємодії і балансу, агресивної міждержавної політики, недоцільно говорити 

про якесь неминуче послаблення ролі державної інституції в системі 

регулювання макроекономічного середовища. У трансформаційних умовах 

формуються і нові реалії, а отже, виникає інше середовище для 

функціонування національних економік. На наш погляд, в національному 

макроекономічному середовищі, в умовах глобалізації, необхідне 

запровадження жорсткої та ефективної економічної політики, яка 

забезпечить економічний та соціальний розвиток суспільства. Але 

ефективність такої політики залежить від пріоритетних напрямів системи 

державного регулювання розвитку національного макроекономічного 

середовища. 

Таким чином, функціонування державного механізму регулювання 

національного макроекономічного середовища є необхідною умовою 

розвитку ринкової економіки в умовах глобалізації. Для українських реалій, 

масштаби сегментного державного регулювання можуть бути набагато 

ширшими, ніж у інших країнах європейського простору, але це не означає, 

що можна відкинути міжнародний досвід системи державного регулювання 
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макроекономічного простору країни, навпаки, його потрібно всебічно 

досліджувати і водночас формувати певні стратегічні висновки. 

Міжнародний досвід державного регулювання сегментної структури 

національного макроекономічного середовища може бути досить корисним в 

тому випадку, якщо він не буде сліпо копіюватися, а буде застосовуватися з 

урахуванням особливостей фінансово-економічного та соціального розвитку 

нашої країни. У сучасних трансформаційних умовах, в умовах європейського 

вектору розвитку та міжнародних глобалізаційних процесів, вимоги до 

державного регулювання сегментної складової національної економіки 

значно зросли. Система державного регулювання повинна носити 

цілеспрямований, стратегічний та комплексний характер. Державне 

регулювання сегментної структури національного макроекономічного 

середовища повинно бути направлено на досягнення базової мети − 

забезпечення динамічного стійкого фінансово-економічного та соціального 

розвитку України. Підвищення ефективності державного регулювання 

макроекономічного середовища постійно вимагає формування сучасних 

принципів і визначення нових напрямів державного регулювання сегментних 

структурних перетворень в умовах трансформації. 

 

 

2.4 Пріоритетні напрями державного регулювання сегментної 

структури національної економіки 

 

В умовах європейського орієнтиру розвитку макроекономічного 

середовища країни, об’єктивна та обов’язкова необхідність державного 

регулювання сегментних пропорцій національної економіки пов’язана з 

неадекватністю фінансово-економічної структури держави довготривалій 

мети забезпечення сталого фінансово-економічного та соціального 

зростання. Сформовані в структурі національної економіки диспропорції 

збільшують ризики зниження темпів зростання позитивних індикаторів 
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макроекономічного середовища. Державне регулювання сегментної 

структури національної економіки та її основних пропорцій включає правові, 

організаційні, фінансові, економічні та соціальні аспекти. Стратегічною 

метою державного регулювання сегментної структури національної 

економіки в умовах трансформації та агресивної політики зовнішнього 

оточення є забезпечення сталого фінансово-економічного зростання і 

підвищення на цій основі соціального добробуту суспільства. 

У сучасних нестабільних умовах, вимоги до регулювання сегментної 

складової структури національної економіки значно підвищуються. 

Державне регулювання повинно носити стратегічний і системний характер, 

повинно бути цілеспрямованим та ефективним.  

Ефективність державного регулювання сегментної структури 

національної економіки проявляється насамперед у забезпеченні позитивної 

динаміки темпів фінансово-економічного та соціального зростання. Але 

необхідно зазначити, що стійке зростання є найбільш кращою формою 

фінансово-економічного та соціального зростання, оскільки воно 

найбільшою мірою сприяє якісному поліпшенню добробуту національного 

суспільства. Ключовою умовою ефективності державного регулювання є 

прогресивні зміни сегментної складової структури національної економіки з 

урахуванням міжнародного досвіду. 

Суть цієї зміни полягає в розвитку конкурентоспроможності сегментів 

національної економіки за рахунок ефективного використання ресурсів та 

інноваційного підходу щодо фінансово-економічної діяльності. 

Необхідно зазначити, що національна економіка достатньо глибоко 

інтегрована у систему міжнародного поділу праці, тому кон’юнктура 

світового ринку є одним з визначальних індикаторів її розвитку. Основні 

шляхи підвищення ефективності державного регулювання сегментної 

структури національної економіки представлені на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Основні шляхи підвищення ефективності державного регулювання 

сегментної структури національної економіки 

 

Основні шляхи підвищення ефективності державного регулювання сегментної 
структури національної економіки 

Мета Завдання Функції Принципи 

Удосконалення фінансового механізму державного регулювання 
сегментної структури національної економіки 

Формування пріоритетних сегментних структурних перетворень 
в системі 

Удосконалення економічного механізму державного 
регулювання сегментної структури національної економіки 

Удосконалення соціального механізму державного регулювання 
сегментної структури національної економіки 

Забезпечення адекватності макроекономічних пропорцій 
відтворення ринкових механізмів господарювання 

Забезпечення більш повного використання ресурсного 
потенціалу економічного зростання національної економіки  

Методологічне забезпечення стратегічного оцінювання системи 
державного регулювання національної економіки в умовах 

глобалізації  
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Підвищення ефективності державного регулювання сегментної 

структури національної економіки визначається тактичним вибором 

пріоритетів сегментних структурних перетворень. До найважливішим з них 

відносяться:  

 створення і підтримання макроекономічного балансу умов, 

необхідних для забезпечення позитивної сегментної структурної 

трансформації національної економіки; 

 забезпечення інституційного динамічного фінансового розвитку 

макросистеми; 

 забезпечення інституційного динамічного економічного розвитку 

макросистеми; 

 забезпечення інституційного динамічного соціального розвитку 

макросистеми; 

 стимулювання та підтримка підприємницької діяльності, 

забезпечення належного рівня фінансової й економічної свободи для 

суб’єктів макросистеми; 

 забезпечення та підтримка стабільного розвитку промислового 

виробництва; 

 забезпечення та підтримка стабільного росту експортного потенціалу 

макросистеми; 

 розширення інноваційно-інвестиційних секторів національної 

економіки; 

 забезпечення раціонального територіального розподілу промислового 

виробництва; 

 використання переваг міжнародного поділу праці; 

 європейський орієнтир у сегментних структурних перетвореннях 

національної економіки. 

У сучасних трансформаційних умовах та нестабільному розвитку 

національної економіки система державного регулювання має формувати 
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національну макроекономічну політику таким чином, щоб бізнес 

активізувався у тих секторах макроекономічного середовища, які забезпечать 

стабільність економічного розвитку країни. В інституціональному 

забезпеченні ефективних сегментних структурних перетворень пріоритетне 

місце належить нормативно-правовій складовій. 

Нормативно-правова складова повинна забезпечити стабільність 

правової обстановки для суб’єктів господарювання, бути надійним 

захисником конкурентного середовища, прав власності, а також можливість 

дієвого, а не перманентного, вільного прийняття відповідних рішень 

суб’єктами макроекономічного середовища. 

У системі інституційного забезпечення динамічного фінансового, 

економічного та соціального розвитку макроекономічного середовища 

країни, достатню увагу повинно бути приділено формуванню раціональної 

організаційної структури корпоративного сегмента національної економіки з 

урахуванням соціально-економічних аспектів. 

Система державного регулювання повинна забезпечити та 

стимулювати створення великих експортно-орієнтовних промислових 

підприємств, які є фактором фінансово-економічного зростання. В умовах 

агресивного міжнародного середовища тільки великі національні корпорації 

можуть успішно конкурувати з сучасними міжнародними компаніями та 

забезпечити фінансову, економічну та соціальну стабільність в країні. 

В умовах ринкової економіки особливе значення набуває 

стимулювання підприємницької діяльності, забезпечення належного рівня 

фінансово-економічної свободи для суб’єктів макроекономічного 

середовища. Зазначене інституційне забезпечення сегментних структурних 

перетворень життєво важливий для суб’єктів малого підприємництва. 

Загально сприятливим напрямом регулюючого впливу на сегментну 

структуру національної економіки з метою забезпечення її сталого та 

динамічного зростання є стимулювання промислового виробництва з 

урахуванням міжнародної кооперації. Об’єктивність даного пріоритету 
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полягає у тому, що прогресивна структурна перебудова промисловості 

цілеспрямовано працює на фінансове, економічне та соціальне благополуччя 

суспільства. Стратегічною метою державного регулювання промислового 

розвитку національної економіки має стати система забезпечення та 

підтримки виходу українського виробництва на зовнішні ринки 

міжнародного середовища. 

Яскравим прикладом достатньо успішного міжнародного 

співробітництва України за 2015-2016 роки є створення та запуск нових 

підприємств за рахунок міжнародної кооперації: швейна фабрика “Blue Moon 

Clothing”, завод “Українські Лісопилки”, завод “Fujikura Automotive Ukraine 

Lviv LLC”, завод “TM Ondo”, завод ПРаТ “Інтерагросистема”, 

ДП “Агроцентр ЄвроХім – Україна”, ПАТ “Тернопільський кар’єр”, 

ПрАТ “БИОФАРМА”, завод насіння НВФГ “МАЇС”, біогазовий завод 

“Сільгосппродукт”, ливарний завод ПрАТ “Металит”, маслоекстракційний 

завод “Allseeds Black Sea”, завод “Puratos”, чайна фабрика “Unilever”. 

Міжнародна кооперація – це взаємодія двох чи більше суб’єктів 

господарської діяльності, серед яких хоча б один є іноземним, при якій 

здійснюється спільна розробка або спільне виробництво, спільна реалізація 

кінцевої продукції та інших товарів на основі спеціалізації у виробництві 

проміжної продукції (деталей, вузлів, матеріалів, а також устаткування, що 

використовується у комплексних поставках) або спеціалізації на окремих 

технологічних стадіях (функціях) науково-дослідних робіт, виробництва та 

реалізації з координацією відповідних програм господарської діяльності 

[226]. 

Міжнародна виробнича кооперація – це похідна форма міжнародного 

поділу праці, яка забезпечує розвиток міжнародних виробничих зв’язків, які 

виникають та існують між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, з 

метою поєднання взаємодоповнюючих виробничих процесів та фінансової 

підтримки. Вона забезпечить інноваційно-інвестиційний розвиток національної 

економіки. 
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Прикладом успішної міжнародної виробничої кооперації є запуск у 

2016 році підприємства “Fujikura” у місті Львові. Зазначене підприємство 

виробляє автопроводку для автомобільної марки “Volkswagen”. Обсяг 

виробництва готової продукції складає до мільйона штук кабелів на тиждень. 

Загальний обсяг іноземних інвестицій на першому етапі реалізації 

інвестиційного проекту складає більше 85 млн. грн., створено до трьох тисяч 

нових робочих місць. Також прикладом є відкриття у 2015 році в Івано-

Франківську підприємства ТМ “Ondo” з виробництва цементно-піщаної 

черепиці. Підприємство оснащено обладнанням європейської компанії 

“Vortex Hydra”. Необхідно зауважити, що у виробництві черепиці 

використовуються натуральні українські компоненти. У Чернігівській 

області відкрито перший завод напівфабрикатів для виготовлення картоплі 

“фрі” підприємства “Інтерагросистема”. Будівництво заводу картопляних 

напівфабрикатів – це спільний українсько-турецький проект. Українська 

сторона інвестувала понад 48 млн. грн., іноземні партнери понад 2,5 млн. 

євро. 

Запуск зазначених підприємств – це індикатор позитивних змін у 

макроекономічному середовищі країни. 

У динамічному та ефективному розвитку промислового виробництва 

ставку потрібно робити також на внутрішній попит. За думкою багатьох 

науковців,  внутрішній попит повинен бути пріоритетним з точки зору темпів 

економічного зростання. Необхідно відмітити, що структура зазначеного 

попиту повинна істотно змінюватися. В умовах сьогодення повинні 

змінюватися співвідношення в споживчому та інноваційно-інвестиційному 

попиті. Також необхідно знаходити оптимальні пропорції між попитом на 

товари кінцевого споживання і товари виробничо-технічного призначення 

господарської діяльності суб’єктів. 

В інтересах забезпечення фінансового та економічного зростання 

національного макроекономічного середовища, важливо не тільки знизити 
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стримуючий вплив негативних компонентів зростання промислового 

виробництва, а також активно задіяти використання наявних резервів. 

Передусім до них відносяться капітал, який може бути задіяний в 

інноваційно-інвестиційному процесі, який ініціює фінансова-економічне 

зростання з урахуванням соціальної складової. Достатньо ваговими 

резервами виступає ефективне використання трудових ресурсів, насамперед 

за рахунок їх інтенсифікації у відтворювальному процесі господарської 

діяльності. Також значним резервом є  ефективне використання природних 

ресурсів, які не використовуються у відтворювальному процесі. 

Необхідно передусім пріоритетний розвиток галузевої структури 

макроекономічного середовища країни: 

 агропромисловий комплекс; 

 житлово-комунальний комплекс; 

 машинобудівний комплекс; 

 транспортна інфраструктура; 

 переробна промисловість. 

Галузева сегментна структура національної економіки повинна бути 

пристосована до ринкового попиту і реальним потребам внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

В умовах агресивної політики зовнішнього оточення України, постає 

завдання про пріоритетний розвиток оборонно-промислового комплексу 

країни. Пріоритетними напрямами повинні бути: створення фінансово-

економічних умов для підтримання прогресу і розробки новітніх зразків 

озброєння і сучасної ефективної військової техніки; забезпечення 

сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій та інноваційних 

розробок в оборонно-промисловий комплекс країни; створення замкнутих 

технологічних циклів виробництва значної частини видів озброєння та 

військової техніки; забезпечення необхідних умов для розвитку 

мікроелектроніки, нанотехнологій з метою їх використання у оборонно-

промисловому комплексі; проведення конверсії та диверсифікації; 
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стимулювання процесів інтеграції військового і цивільного сегментів 

національної економіки; розвиток експортного потенціалу оборонно-

промислового комплексу; розширення використання сучасних методів 

військово-технічного міжнародного співробітництва; збереження і 

підвищення рівня кадрового потенціалу підприємств оборонно-промислового 

комплексу країни. 

У трансформаційних умовах в основі підвищення ефективності 

системи державного регулювання сегментної структури національної 

економіки повинен перебувати удосконалений організаційно-економічний 

механізм, який забезпечить ефективне функціонування макроекономічного 

середовища. Саме за допомогою механізму державного регулювання, через 

вибір раціональних форм, засобів і методів здійснюється вплив на фінансово-

економічну діяльність суб’єктів національної економіки. Необхідно 

зауважити, що механізм державного регулювання досить складний. У його 

складі повинно знаходитися достатньо велика кількість компонентів. 

Фінансове-економічне зростання має базуватися на усвідомленій, 

теоретично-визначеній, обґрунтованій, структурованій фінансово-

економічній політиці макроекономічного середовища з урахуванням 

соціальної складової. Необхідно відмітити, що структурована фінансово-

економічна політика – це сукупність заходів, форм і методів впливу системи 

державного регулювання на сегментну структуру національної економіки з 

метою досягнення її  прогресивної трансформації. Сегментна структурна 

політика нашої країни в умовах сьогодення повинна стати основною 

рушійною силою фінансово-економічного зростання з урахуванням 

соціальної складової. З цією метою сегментна структурна політика системи 

державного регулювання повинна формувати об’єктивно-обумовлені задачі, 

визначати науково-обґрунтовану стратегію і тактику, а також забезпечити 

ефективне використання необоротних, оборотних і трудових ресурсів для 

досягнення визначено мети. 
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При здійсненні державного регулювання сегментної структури 

економіки необхідно максимально враховувати ринкові умови 

господарювання з урахуванням факторів впливу внутрішнього та 

зовнішнього середовища. В трансформаційних умовах ринкової економіки 

система сегментного державного регулювання повинна оптимально 

поєднувати адміністративні, фінансові, економічні, екологічні та соціальні 

регулятори. Необхідно відмітити, що комплекс заходів, який застосовуються 

системою сегментного державного регулювання в інтересах прогресивного 

розвитку відповідної галузі, повинен включати також обов’язкові заходи 

нормативно-правового та організаційно-економічного характеру, тому що 

економічні заходи у сучасних трансформаційних умовах соціально-

економічного розвитку макроекономічного середовища можуть бути не 

результативними та повинні спиратися вони на міжнародні норми права і 

бути організаційно-структурованого забезпечені. 

В умовах агресивного внутрішнього та зовнішнього середовища, в 

інтересах динамічного росту ефективності державного регулювання 

сегментної структури національної економіки необхідно посилити 

фінансово-економічні важелі непрямого регулювання сегментних 

структурних перетворень, необхідно домагатися підвищення дієвості системи 

фінанси-економічного стимулювання розвитку відповідної галузі в 

пріоритетних напрямах і сегментах. У сучасних умовах макроекономічного 

середовища посилення регулюючого впливу держави має здійснюватися у 

напрямах удосконалення лібералізації нормативно-правового забезпечення 

відповідної галузі, шляхом його спрошення та впровадження відповідних 

коригувань або розробки сучасних законодавчих актів з урахуванням 

міжнародних аспектів. У сучасних агресивних умовах виникає необхідність 

підвищення значення та впровадження механізму дієвого державного 

контролю з боку законодавчих органів, які повинні забезпечити 

збалансованість державних і корпоративних інтересів в процесі сегментних 

структурних змін національної економіки. На підставі зазначено необхідно 
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посилити дієвість фінансово-економічних експертиз проектів нормативно-

правових документів та оцінки фінансово-економічні та соціальні наслідки їх 

прийняття та впровадження у складову систему макроекономічного 

середовища країни. На сьогодні дані аспекти мають формальний характер та 

не відповідають вектору європейського розвитку країни. 

В умовах впровадження в Україні європейських стандартів життя та 

забезпечення виходу нашої країни на провідні позиції у міжнародному 

середовищі необхідне впровадження істотних поправок в інноваційно-

інвестиційну й цінову політику, в демографічну і соціальну політику, а також 

здійснення більш повного врахування регіональних особливостей розвитку 

сегментних складових національної економіки. 

Основними формами державного регулювання сегментною складовою  

національної економіки, повинні бути: 

 оперативні, тактичні та стратегічні прогнози; 

 державне галузеве фінансово-економічне програмування; 

 державне соціальне програмування; 

 фінансово-економічні та соціальні заходи; 

 система державного контролінгу у відповідній галузі. 

В умовах глобалізації та структурних перетворень найбільший вплив 

на динамічне фінансово-економічне та соціальне зростання мають сучасні 

зміни сегментних пропорцій національної економіки, де достатньо вагоме 

значення набуває державне наукове оперативне, тактичне та стратегічне 

прогнозування і фундаментальне дослідження процесів, явищ і тенденцій, які 

визначають перспективи розвитку основоположних пропорцій національної 

економіки, розробку наукової концепції розвитку системи фінансово-

економічних пропорцій країни з урахуванням довготривалого фінансово-

економічного та соціального зростання. 

Оперативне прогнозування стану та розвитку відповідної галузі – це 

поточне прогнозування на короткий період часу, орієнтоване на доповнення, 

деталізацію, внесення коректив до накреслених раніше прогнозів. Тактичне 
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прогнозування – короткочасна фінансово-економічна та соціальна поведінка 

сегментної складової, лінія її фінансових, соціальних, економічних дій, яка 

розрахована на відносно короткочасний період, виходячи з поточної ситуації 

в макроекономічному середовищі. Стратегічне прогнозування 

характеризується певним горизонтом прогнозу і певною часовою 

орієнтацією, має преативну орієнтацію, яка передбачає орієнтацію на 

майбутні зміни та своєчасне використання можливостей зовнішнього 

середовища та інтерактивну орієнтацію, яка ґрунтується на формуванні 

прогнозів умов та напрямів розвитку відповідної галузі і передбачає 

моделювання майбутнього з врахуванням минулих досягнень галузі, її 

сучасних можливостей та майбутніх змін. 

У національній економіці, починаючи з 2000 років, у найбільшій мірі 

закріпився програмно-цільовий метод державного регулювання сегментних 

структурних перетворень макроекономічного середовища. 

Програмування включає адміністративні, фінансові, економічні та 

соціальні методи, надає різноманітним інститутам державного регулювання 

цілеспрямований характер, координує їх застосування для досягнення 

визначеної мети та вирішення запланованих завдань. 

Необхідно зазначити, що після тривалого падіння визначальних 

індикаторів національної економіки, у даний час економічна ситуація 

кардинально змінилася. Сьогодні основною характеристикою економічного 

розвитку макроекономічного середовищі є економічне зростання. Завдання 

полягає в тому, щоб забезпечити його стійкість. 

Валовий внутрішній продукт у 2016 році зріс на 2,3 % після значного 

падіння у 2015 році – 9,8 %. Номінальний валовий внутрішній продукт у 

2016 році становив 2,38 трильйони гривень, що становить 55,8 тисяч гривень 

на одну особу країни. Необхідно зазначити, що зростання валового 

внутрішнього продукт у 2016 році зафіксовано вперше за чотири роки, але 

прогнозне зростання валового внутрішнього продукту України у 2017 році – 

1,9 %, що свідчить про негативну динаміку даного індикатора національної 
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економіки. 

У зв’язку з цим розробка та реалізація нових програмних заходів у 

сегментній складовій національної економіки є гострою необхідністю. 

Програми сегментних структурних перетворень макроекономічного 

середовища повинна бути віднесена до розряду стратегічних і бути тісно 

пов’язана з державними програмами фінансово-економічного та соціального 

розвитку, у тому числі бути фінансово і організаційно забезпеченою. 

Підвищення результативності, як у кількісній так у якісній орієнтації, даної 

програми повинно базуватися на персональній відповідальності за її 

розробку і реалізацію відповідних суб’єктів системи державного 

регулювання. 

Державний контролінг − це елемент системи державного регулювання 

національної економіки, який забезпечує комплексне інформаційно-

аналітичне супроводження функцій суб’єктів державного управління з 

забезпечення стабільного й збалансованого фінансово-економічного та 

соціального зростання сегментів макроекономічного середовища. Державний 

контролінг може стати інноваційним аспектом в системі державного 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки в 

умовах глобалізації, тому що він є дієвим інструментом забезпечення 

системи управління на макрорівні та дозволить попередити або 

ідентифікувати на початковому етапі можливі макроекономічні ризики 

пов’язані з національною економікою і своєчасно вжити заходи щодо їх 

усунення або недопущення в трансформаційних умовах. 

Поряд з розробкою нової державної програми сегментних структурних 

перетворень макроекономічного середовища особливої уваги заслуговують 

програми середньострокового розвитку сегментних складових національної 

економіки України. В основі концептуальних підходів до державного 

регулювання економічної структури має перебувати чітке розуміння того, що 

об’єктом зазначеного регулювання є змішана економіка. 
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У міжнародному середовищі накопичено найрізноманітніший досвід 

щодо державного регулювання сегментної структури змішаної економіки. 

Для національної економіки особливо корисним може бути досвід провідних 

країн міжнародного середовища щодо підтримки створення та розвитку 

транснаціональних корпорацій: General Electric (США), HSBC Holdings 

(Великобританія), Jardine Matheson Holdings Limited (Гонконг), MAN SE, 

Volkswagen, Daimler, BMW, DeutscheBahn, LufthansaGroup, TUI (Німеччина) 

та інші. Важливим є досвід Німеччини з точки зору державного регулювання 

структури соціально-орієнтованої економіки. Корисним буде 

використовувати німецький досвід планування структурних перетворень в 

макроекономічному середовищі. Необхідно зазначити, що у рейтингу Global 

500 знаходиться 29 транснаціональних компаній Німеччини. За галузевою 

ознакою найбільше ТНК працюють у сфері автомобілебудування. Німецькі 

транснаціональні корпорації займають провідні позиції у міжнародних 

рейтингах, поступаючись лише деяким глобальним конкурентам, таким як 

США, Японія, Великобританія, Китай і Франція. 

Дослідження досвіду країн Європейського Союзу з розвинутою 

ринковою економікою підтверджує, що концептуальні підходи до 

державного регулювання сегментної складової національної економіки 

повинні бути засновані на теорії змішаної економіки і на пріоритетності 

приватного сектору макроекономічного середовища в забезпеченні 

ефективності діяльності та динамічного фінансово-економічного та 

соціального зростання. Необхідно відмітити, що базовим завданням 

механізму державного регулювання має бути забезпечення функціонування 

внутрішнього ринку на основі сталого його розвитку інфраструктури, а також 

в забезпеченні підтримки економічної маневреності, вільного економічного 

вибору підприємницької діяльності. 

В основу державного регулювання відповідної галузі повинно бути 

покладено захист всіх форм власності суб’єктів господарювання. В інтересах 

динамічного стійкого фінансово-економічного зростання система державного 
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регулювання повинна використовувати всі важелі  для підвищення частки 

ефективних власників внутрішнього макроекономічного середовища. 

Пріоритетною ідеологією державного регулювання повинна стати абсолютна 

спрямованість на забезпечення довгострокового стійкого динамічного 

розвитку відповідного сегменту національної економіки. 

На досягнення мети сталого фінансово-економічного та соціального 

розвитку сегментної складової національної економіки повинні бути 

спрямовані всі фінансові, економічні та соціальні процеси макросередовища. 

Тому система державного регулювання повинна бути сконцентрована не 

тільки на фінансово-економічних інтересах країни, а й приватного сектору 

внутрішнього макроекономічного середовища. Необхідно зазначити, що 

тільки за таких умов єдності, може бути досягнута мета системи державного 

регулювання відповідного сегменту національної економіки. 

У результаті регулюючого впливу поступово крок за кроком повинна 

бути сформована така сегментна структура національної економіки, яка 

забезпечить динамічне та стале фінансово-економічне та соціальне зростання 

у майбутньому. Під впливом фактору міжнародної глобалізації, сегментна 

структура національної економіки має відповідати характеристиці 

промислово-розвиненої країни, діяльність якої здійснюється на інноваційно-

інвестиційні аспектах. 

Сегментна структура національної економіки повинна бути 

скоординована на внутрішній попит з одночасним використанням 

міжнародного поділу праці і сегментів діяльності. Необхідно зазначити, що 

державне регулювання сегментної структури національної економіки 

повинно бути ефективним та динамічним. До сукупності критеріїв, які 

характеризуються визначені аспекти відносяться: 

 оптимальність; 

 економічна результативність; 

 соціальна результативність; 

 сталий розвиток. 
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Необхідно зазначити, що здійснення державного регулювання 

сегментної структури національної економіки передбачає споживання 

відповідних фінансових, матеріальних, трудових ресурсів.  

Виходячи з економічної та соціальної ефективності, система 

державного регулювання повинна вирішувати визначені завдання в межах 

мінімально допустимих витрат. З метою досягнення результативності 

системи державного регулювання сегментних структурних пропорцій 

національної економіки необхідно здійснювати поетапне діагностування, 

моніторинг і контролінг ефективності структурних перетворень.  

Основними принципами державного регулювання сучасної сегментної 

структури національної економіки з метою забезпечення динамічного та 

сталого економічного та соціального зростання повинно стати: посилення 

системи державного впливу на сегментну структуру макроекономічного 

середовища країни на основі оптимального поєднання бюджетних, 

податкових та кредитних регуляторів; забезпечення пріоритетного розвитку 

ринкових механізмів саморегулювання сегментних структурних пропорцій 

національної економіки; забезпечення оптимальності сегментної структури 

національної економіки з точки зору динамічності та стійкості фінансово-

економічного та соціального зростання; досягнення збалансованості 

економічного та соціального зростання на основі узгодженого динамізму 

складових їх компонентів; раціонального впливу на виробництво, розподіл, 

обмін і споживання товарів, робіт, послуг з метою забезпечення розширеного 

відтворення; більш повного врахування взаємозв’язку внутрішнього розвитку 

макроекономічного середовища в умовах глобалізації міжнародного 

простору. 

Таким чином, у сучасних нестабільних умовах в сегментній структурі 

національної економіки особливого значення набуває вибір пріоритетних 

шляхів, які забезпечать підвищення ефективності впливу системи 

державного регулювання на структурні перетворення в країні. 
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Пріоритетними напрямами системи державного регулювання, які 

забезпечать прогресивну динаміку сегментних структурних змін у 

взаємозв’язку зі стійким економічним та соціальним розвитком 

макроекономічного середовища є: підтримка макроекономічних умов, 

необхідних для динамічного та стійкого економічного та соціального 

зростання; забезпечення високого рівня накопичень і трансформації їх в 

інвестиційні ресурси; забезпечення всебічного інституційного забезпечення 

сегментних структурних перетворень макроекономічного середовища; 

підтримка та розвиток ринкової інфраструктури; державне забезпечення 

розвитку соціального компоненту національної економіки. В основі 

формування сучасної прогресивної моделі сегментної структури 

національної економіки повинна знаходитися сучасна система економічних 

відносин та інтересів, які притаманні міжнародному середовищу, у тому 

числі повинна базуватися на високому рівні ефективних власників. 

Забезпечення динамічного сталого економічного зростання 

національної економіки вимагає посилення державного регулювання 

сегментної структури макроекономічного середовища з використанням 

фіскальних та фінансових інструментів – бюджетно-податкові та грошово-

кредитні ресурси. Вагоме значення в сучасних умовах фінансово-

економічного розвитку макроекономічного середовища набуває посилення 

фіскальних регуляторів, які є забезпечуючим інструментарієм системи 

державного регулювання сегментної складової національної економіки. 

Визначені аспекти обумовлені достатньо поширеними методологічними 

компонентами – ефективність фінансово-економічного та соціального розвитку 

визначається економічним зростанням, яке характеризується збільшенням 

споживання в макроекономічному середовищі. У сучасних умовах споживання 

в країні становить приблизно дві третини валового внутрішнього продукту, 

тому коливання зазначеного індикатору прямим чином впливає на динаміку 

зростання або спаду національної економіки. 
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У період зростання національної економіки стратегічну значимість 

набуває взаємозв’язок між двома категоріями – споживання й доходами. 

Відомо, що доходи – це параметр, який вливає на рівень споживання у 

суспільстві. Необхідно зазначити, що споживання залежить не тільки від 

отриманих доходів, але також від оцінки майбутніх доходів та їх динаміки. 

Взаємозв’язок між зазначеними категоріями визначає можливості 

системи державного регулювання впливати на фінансово-економічний 

динамічний розвиток суспільства через податки, збори та обов’язкові 

платежі, які є інструментом забезпечення бюджетно-фіскального державного 

регулювання національної економіки, у тому числі її сегментних складових. 

В трансформаційний період динамічний розвиток сегментної структури 

національної економіки безпосередньо залежить від фіскальної політики, від 

її можливості забезпечити фінансово-економічну та соціальну стабільність і 

прогресивність динамічних сегментних перетворень. 

За допомогою фіскального інструментарію, система державного 

регулювання має достатній вплив на доходи та споживання суб’єктів 

макроекономічного середовища. Система державного регулювання за 

допомогою вибору системи оподаткування, рівня фіскальних ставок та їх 

диференціації, а також видів і розмірів фіскальних пільг, може в тому чи 

іншому напрямку побічно впливати на динаміку сегментних перетворень в 

макроекономічному середовищі. 

В інтересах забезпечення динамічного фінансово-економічного 

зростання необхідно збільшити темп і цілеспрямовано здійснювати 

структурні перетворення в системи бюджетування на макрорівні. Базовим 

завданням якої є підвищення ефективності діяльності щодо збільшення 

формування доходів та ефективності витратної її частини. 

В інтересах підвищення ефективності процесу бюджетування доцільно 

вести розрахунок ресурсної та видаткової частин державного бюджету на 

основі різних прогнозних оцінок індикаторів національної економіки з 

урахуванням варіативної мобілізації доходів за рахунок внутрішніх ресурсів 
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країни. Це дозволить будувати бюджетну фінансово-економічну політику 

менш залежну від нестабільної кон’юнктури на сировинних ринках (зерно, 

метал, деревина тощо) міжнародного середовища. Необхідно зазначити, що у 

сучасних нестабільних умовах, при формуванні бюджетних витрат, доцільно 

прискорити перехід до сегментного програмно-цільового фінансування в 

системі державного регулювання, що дозволить комплексно вирішувати 

поставлені завдання, виявляти кінцеву віддачу (ефективність) витрат та 

визначити розвиток пріоритетних сегментних складових національної 

економіки, які забезпечать її ефективне динамічне зростання. 

Вирішення завдання щодо підвищення ефективності здійснення 

видатків за рахунок бюджетного фінансування знаходиться в площині 

оптимізації витрат, у тому числі процентних і непроцентних, впровадження 

перспективних методів стратегічного бюджетного планування і управління 

бюджетними ресурсами з урахуванням ринкових принципів. 

В умовах європейського орієнтування національного середовища 

необхідно прискорити перехід від управління витратами до управління 

результатами системи бюджетування. У цьому полягає квінтесенція реформи 

бюджетування в системі державного регулювання національної економіки, 

повинна бути підвищена відповідальність головних розпорядників та 

отримувачів бюджетного фінансування. У стратегічному напрямку необхідно 

забезпечити оптимальний рівень державних витрат з точки зору забезпечення 

динамічного фінансово-економічного зростання. 

З метою реалізації державної політики підтримки динамічного 

фінансово-економічного зростання при формуванні структури складових 

системи бюджетування, необхідно забезпечити достатній рівень 

фінансування масштабних національних та інтернаціональних проектів, які 

забезпечать значний вплив на темпи фінансово-економічного зростання 

національної економіки. Першочерговим завданням повинно бути 

модернізація і розвиток стратегічно важливих для національної економіки 
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сегментів, а також технологій і об’єктів виробничої інфраструктури, які 

мають експортне орієнтування. 

У забезпеченні динамічного стабільного функціонування 

національного макроекономічного середовища важливу роль відіграє 

виважена кредитно-грошова політика системи державного регулювання. 

Кредитно-грошова політика системи державного регулювання – це 

сукупність заходів кредитного та грошового сегменту національного 

макроекономічного середовища. 

Кредитно-грошова політика здійснює значний вплив на такі важливі 

аспекти фінансово-економічного життя суспільства як: забезпеченість 

оборотними ресурсами, структуру та якість споживання, активність 

реального сектора економіки, вивезення капіталу за кордон тощо. 

Кредитно-грошова політика системи державного регулювання повинна 

враховувати інтереси всіх суб’єктів макроекономічного середовища, але 

необхідно зазначити, що достатньо часто інтереси одних суперечать іншим. 

У даному випадку проявляється складність проведення системою державного 

регулювання раціональної кредитно-грошової політики. Необхідно 

пам’ятати, кредитно-грошова політика системи державного регулювання 

повинна сприяти фінансово-економічному та соціальну зростанню складових 

макроекономічного середовища. Зазначене означає, що якщо кредитно-

грошова політика не виконує стимулюючу функцію не інфляційного 

фінансово-економічного зростання, то повинна, принаймні, в сучасних 

умовах такому росту не заважати, а підтримувати. У виборі і реалізації такої 

кредитно-грошової політики першочергове значення відіграє рішення 

проблеми зниження інфляції за рахунок виваженої монетарної політики 

системи державного регулювання. 

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих 

цін (індекс інфляції) у грудні 2016 року порівняно з листопадом становив 

100,9 %, за 2016 рік у цілому – 112,4 %. За період січень 1998 року – грудень 
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2016 року – 1046,7 %. В останні роки достатньо великий показник інфляції 

був у 2015 році – 143,3 %. 

Реалізація накопичених в останні роки макроекономічних дисбалансів 

призвела до стрімкого зростання інфляції в 2014 році до 24,9 %, у 2015 – 

43,3 %, у 2016 – 12,4 %, що обумовилося процесом приведення тарифів у 

сфері житлово-комунального господарства до рівня покриття їх собівартості 

(ринкової вартості), девальвацією гривні в умовах зниження валютних 

надходжень та наростання панічних настроїв через військовий конфлікт на 

Сході України. Індекс інфляції у лютому 2017 року порівняно з січнем 

становив 101,0 %, за період січень – лютий 2017 року – 102,1 %, що також 

свідчить про негативну динаміку споживчих цін в Україні. 

Згідно з концепцією Дж. Кейнса, інфляція є ланцюгом обставин, 

процесом, де існує надмірний попит (інфляційний розрив), коли сукупні 

видатки перевищують обсяг національного продукту. Кейнс та його 

послідовники вважають, що збільшення попиту з боку держави та 

підприємців призводить до збільшення виробництва та зайнятості. Водночас 

збільшення попиту населення призводить до інфляції, оскільки цей попит не 

є виробничим. З огляду на це рекомендують стимулювати приватні та 

державні інвестиції, проте обмежувати заробітну плату працівників. Кейнс 

рекомендував знижувати не номінальну, або “грошову” заробітну плату, яка 

є “непіддатливою” через відчайдушний спротив працівників, а провадити 

“гнучку інфляційну грошову політику”, яка в підсумку призведе до зниження 

реальної заробітної плати [33]. 

Необхідно відмітити, що державне регулювання сегментних 

структурних пропорцій національної економіки є одним з найбільш складних 

питань, оскільки принципи, способи та прийоми його здійснення 

неоднозначні і суперечливі в умовах нестабільного макроекономічного 

середовища та агресивної політики зовнішнього оточення. 

Достатньо складно визначити оптимальне співвідношення державного 

регулювання сегментної структури національної економіки і ринкових 
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механізмів саморегуляції в умовах сьогодення. Необхідно зазначити, що 

система державного регулювання має виходити із пріоритетності ринкових 

механізмів, основна його роль полягає в інституціональному забезпеченні 

функціонування ринкових інститутів з урахуванням сегментної складової та 

стратегічної цінності. 

З метою забезпечення розширеного відтворення в макроекономічному 

середовищі, потоки факторів виробництва повинні змішуватися в певній 

пропорції за якісною та кількісною орієнтацією. Зазначимо, що чим 

оптимальніше будуть підібрані сегментні пропорції, тим менше буде 

неефективних витрат і вище загальний результат. Необхідно усвідомлювати, 

що створені готова продукція, роботи, послуги за рахунок внутрішніх 

потоків – факторів операційної діяльності, використовуються в кінцевому 

підсумку у зовнішньому середовищі, тобто за межами суб’єкта 

господарювання, але там уже діють інші принципи та закони, основу яких 

становить ринкова конкуренція. Необхідно зазначити, що для сучасного 

господарювання вагому роль відіграє попередній пошук, вибір та оцінка 

факторів та параметрів операційної діяльності суб’єкта господарювання з 

урахуванням якісної та кількісної орієнтації. Визначений етап призначений 

для якісного відбору факторів та параметрів операційної діяльності. На 

цьому етапі можуть вирішуватися різноманітні завдання, які забезпечать 

досягнення визначеної мети. Але першочерговими з них є забезпечення 

заданих параметрів з якісною та кількісною орієнтацією, і зменшення ризику 

залучення факторів операційної діяльності, які не відповідають заданим 

параметрам. При цьому повинно відбуватися ще й поділ факторів 

операційної діяльності за рівнем значущості параметрів якості та кількості. 

Знайти оптимальне лекало, за яким слід скроїти оптимальну сегментну 

структуру національної економіки достатньо складно, але зазначеним слід 

займатися постійно та обережно. Займатися визначеним повинна система 

державного регулювання сегментної складової макроекономічного 

середовища. 
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Як зазначалося у дослідженні, в основі формування сучасної 

прогресивної моделі сегментної структури національної економіки повинна 

знаходитися сучасна система економічних відносин та інтересів, які 

притаманні міжнародному середовищу, у тому числі повинна базуватися на 

високому рівні ефективних власників. 

У першу чергу повинна ефективно та відповідально використовуватися 

державна власність. Державно-приватні суб’єкти господарювання, на частку 

яких припадає основна частина промислового виробництва національної 

економіки, повинні значно підвищити ефективність своєї фінансово-

економічної та соціальної діяльності. Необхідно відмітити, що операційна 

складова даної моделі повинна бути пропорційно сконцентрована на 

внутрішньому та зовнішньому попиті. 

Для цього потрібно значно розширити промислове виробництво за 

рахунок оптимального використання його основних складових – природних 

ресурсів. Використання природних ресурсів і доходів від реалізації 

сировинних ресурсів повинні служити базою для модернізації 

високотехнологічної операційної діяльності. Особлива увага при цьому має 

бути зосереджена на розвитку сегментних складових національної економіки 

де існують значні переваги, як у внутрішньому так і зовнішньому 

середовищі. 

На розширення та розвиток промислового виробництва повинна бути 

спрямована і реалізація стратегічних національних проектів. В міжнародному 

середовищі розвиток людського капіталу набуває свою економічну 

доцільність за рахунок економічного зростання лише в тій мірі, в якій 

особистість його реалізує у праці, поєднуючи його з іншими матеріальними 

або нематеріальними ресурсами. 

В основу розробки сучасної концепції фінансово-економічного та 

соціального зростання суспільства повинен бути покладений методологічний 

підхід оптимального поєднання різних факторів операційної діяльності. При 

цьому система державного регулювання повинна вжити заходи щодо їх 
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більш продуктивного використання у відтворювальному процесі 

макроекономічного середовища. Базова ідея державного регулювання 

сегментних структурних перетворень сучасної національної економіки 

повинна полягати в забезпеченні розширеного відтворення у вигляді впливу 

на фактори фінансово-економічного зростання окремих фаз 

відтворювального процесу макроекономічного середовища. 

Стратегічною змінною, за допомогою якої в основному має 

здійснюватися державне регулювання фінансово-економічного і соціального 

зростання має бути інвестиції з різних джерел. 

Інвестиції є інструментом стимулювання економічного та соціального 

зростання, в короткостроковому плані активізуючи попит, а в 

довгостроковому – розширюючи виробничі можливості. У національній 

економіці в умовах сьогодення відчувається гострий дефіцит інвестиційних 

ресурсів, який впливає на збільшення економічного та соціальне зростання. 

Для забезпечення розширеного відтворення необхідна активізація 

інвестиційних процесів у макроекономічному середовищі, тому 

першочерговими завданнями є: 

 підвищення інвестиційної активності суб’єктів господарювання за 

всіма сегментами макроекономічного середовища; 

 створення сприятливих макроекономічних умов для збільшення 

інноваційно-інвестиційної складової забезпечення зростання результатів 

операційної діяльності промислового сектору національної економіки; 

 формування міжнародного інноваційно-інвестиційного консорціуму 

для активізація інвестиційних процесів в країні; 

 мобілізація фінансових ресурсів за всіма джерелами походження. 

В умовах ринкового середовища, державні і приватні інвестори мають 

право вільного вибору інвестування, в тому числі за структурою та обсягом 

капіталовкладень. Але зазначені параметри інвестиційного процесу багато в 

чому залежать: 

 від внутрішнього інвестиційного клімату в макросистемі; 
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 від внутрішньої інвестиційної політики; 

 від зовнішньої (міжнародної) інвестиційної політики; 

 стратегічної інвестиційної мети та завдань; 

 агресивної політики зовнішнього оточення. 

Зазначені аспекти зобов’язують систему державного регулювання 

інвестиційних процесів постійно вдосконалюватися в напрямку підвищення 

ефективності і адаптованості до ринкових умов господарювання в мовах 

агресивного внутрішнього та зовнішнього середовища. Також необхідно в 

умовах сьогодення шукати шляхи і механізми підвищення ефективності 

процесу інвестування. 

Саме необхідність підвищення ефективності інвестиційного процесу 

вимагає впровадження на всіх рівнях сегментної складової національної 

економіки сучасних процесів і механізмів державного регулювання системи 

інвестування. В умовах сучасних сегментних структурних пропорцій, 

конкурентоздатних економічних відносин та інтересів, потрібно на 

принципово новій основі підходити до стимулювання інвестиційного 

процесу, як на макрорівні, так і на мікрорівні. Для забезпечення ефективного 

руху інвестиційних ресурсів, необхідно впровадження та використання 

мотиваційно-індикативного механізму державного регулювання інноваційно-

інвестиційної складової національної економіки. 

 Мотиваційно-індикативний механізм повинен бути спрямований на 

виявлення фінансово-економічних та соціальних інтересів учасників 

інвестиційного процесу і забезпечення їх узгодженості з урахуванням 

ринкових принципів взаємодії. 

На макроекономічному рівні ефективність системи державного 

регулювання інноваційно-інвестиційної сфери національної економіки 

визначається впровадженням сучасних методів та механізмів підвищення 

результативності бюджетних витрат на державні інноваційно-інвестиційні 

програми, а також розвитку інфраструктури ринку інновацій й інвестицій. 

Оптимізація та координація бюджетних інноваційно-інвестиційних витрат, їх 
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сегментна спрямованість, високий рівень бюджетного оперативного, 

тактичного та стратегічного планування створюють додатковий бюджетний 

ефект фінансово-економічного та соціального зростання сегментної 

складової макроекономічного середовища країни в умовах глобалізації. 

В умовах визначеного вектору розвитку країни, створення сприятливих 

умов на макрорівні має одночасно підкріплюватися ефективними 

організаційно-економічними заходами на рівні фінансових установ і 

суб’єктів господарювання. На мікроекономічному рівні значну увагу слід 

приділити вдосконаленню організаційно-економічного механізму залучення 

довгострокових інвестиційних ресурсів та підвищенню якості інвестиційних 

програм. Важливо, щоб інвестиційні програми стали товаром, які будуть 

затребувані з боку потенційно можливих інвесторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Суттєвою умовою ефективності системи державного регулювання є 

прогресивне зміна сегментної структури національної економіки. Суть 

зазначеної зміни полягає в розвитку конкурентоспроможності результатів 

діяльності всіх сегментів структури національної економіки. Першочергово 

необхідно забезпечити адекватність макроекономічних сегментних 

пропорцій відтворення ринкових механізмів господарювання в умовах 

агресивного внутрішнього та зовнішнього середовища. Сегментна структура 

національної економіки повинна бути пристосована до структури ринкового 

попиту і реальним потребам суспільства з урахуванням експортного 

орієнтування. 

Формування прогресивної сегментної структури – найважливіший 

напрям структурних перетворень в макроекономічному середовищі країни в 

умовах європейської орієнтації та глобалізації. 

Серед напрямів державного регулювання сегментної структури 

національної економіки суттєве значення має вирівнювання міжгалузевого 

диспаритету. Яке здійснюється шляхом прямого субсидування (підтримки) 
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окремих галузевих сегментів або встановленням занижених тарифів на певні 

види продукції, роботи, послуги для внутрішніх споживачів. 

Наприклад, у бюджеті 2017 року запропоновано системну підтримку 

сільського господарства на рівні 5,5 млрд. гривень. Суб’єкти аграрного 

сектору національної економіки отримуватимуть дотації у розмірі 1 % від 

виробленої ними продукції протягом п’яти років. Необхідно визначити, що 

це історичне рішення, бо такої моделі в Україні досі не було. Необхідно 

відмітити, що у Сполучених Штатах Америки на державному рівні постійно 

здійснюється пряме субсидування агропромислового комплексу країни. 

Глобалізація і європейські орієнтири України повинні стати джерелом 

для нового інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки. 

Слід забезпечити більш високі фінансово-економічні та соціальні результати 

за рахунок вмілого поділу праці, необхідно розширювати потенціал адаптації 

під впливом агресивних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. 

В умовах агресивної політики зовнішнього оточення, модель 

сегментної структури національної економіки повинна володіти не просто 

високими властивостями адаптації до зовнішнього середовища, а й 

забезпечувати активний вплив на неї під впливом відповідних факторів. 

Результати діяльності національної економіки повинні поступово 

завойовувати міжнародні ринки на всіх континентах, зокрема необхідно 

розширювати частку національних високотехнологічних результатів 

діяльності суб’єктів. Необхідно підкреслити, що в умовах європейського 

вектору розвитку та динамічної трансформації сегментної складової 

національної економіки, потрібно принципово нові підходи до системи 

державного регулювання її структурних компонентів. Система державного 

регулювання має бути націлена на формування збалансованої сегментної 

структури національної економіки, здатної забезпечити стійкість фінансово-

економічного та соціального зростання в умовах агресивної поведінки 

внутрішнього та зовнішнього оточення. 
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Висновки до розділу 2 

 

Макроекономічний аналіз показує, що національна економіка 

перебуває в стані економічного зростання з кількісною та якісною 

орієнтацією на прискорення її розвитку. Спостерігається чітка тенденція до 

збільшення номінального та реального валового внутрішнього продукту. У 

2018-2020 роках економічне зростання повинно прискоритися  в діапазоні від 

3,5 до 4,5 %. Основним джерелом економічного зростання економіки 

повинно стати приватне споживання домогосподарств за рахунок збільшення 

доходів. Темпи зростання інвестицій у національне макроекономічне 

середовище також має позитивний прогноз. Активна інвестиційна діяльність 

насамперед буде у суб’єктів національної економіки, які орієнтовані на 

експортні операції. Макроекономічні тенденції останнього періоду також 

вплинуть на збільшення середньої заробітної платні, що забезпечить 

пожвавлення ринку робочої сили та запинить значні міграційні процеси у 

національній економіці. Зясовано, що стабільні темпи економічного розвитку 

національної економіки та розвиток інтеграційних процесів з кількісною та 

якісною орієнтацією на єдиний європейський простір, забезпечать 

інтенсифікацію міжнародних відносин українського макроекономічного 

середовища та зростання соціально-економічних зв’язків, які будуть сприяти 

потенційному розвитку національної економіки та її сегментів. Динаміка 

макроекономічних показників надає впевненість у перспективному розвитку 

національної економіки з урахуванням інтеграційних та глобалізаційних 

процесів. Успішність суб’єктів національної економіки залежить передусім 

від їх конкурентоздатності та визначається їх результативністю 

господарювання з урахуванням кількісних та якісних орієнтирів. 

Доведено та обґрунтовано, що активні трансформаційні процеси 2014-

2017 років виокремлюють наступні необхідні зміни: необхідності зменшення 

обсягу прямого державного інституційного втручання при вимозі 

підвищення якості цього втручання, використовувати сучасний 
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інструментарій забезпечення керованості; підвищення здатності державних 

інституцій забезпечити належні умови для розвитку 

конкурентоспроможності у національному макроекономічному середовищі; 

посилена уваги до якості роботи державних інституцій, з особливим 

акцентом на задоволення запитів представників суспільства; кількісне й 

якісне посилення інструментів соціальної політики, особливо у зв’язку з 

міжнародними міграційними процесами; посилення коригуючої функції 

системи державного регулювання – коригування розподілу ресурсів в 

національній економіці з метою забезпечення європейських соціально-

економічних умов життя населення країни. Забезпечити реалізацію 

трансформаційних перетворень в системі державного регулювання треба 

шляхом здійснення послідовної реформи, шляхом зміни якості регулювання, 

надання йому єдиного логічного характеру, забезпечуючи ефективність 

державного регулювання за рахунок використання сучасних ефективних 

методів, моделей або механізмів регулювання, адекватних в умовах процесу 

глобалізації з урахуванням національних особливостей, тенденцій і обмежень 

розвитку національного макроекономічного середовища. Головною метою 

трансформаційних перетворень в Україні є створення сприятливих умов для 

розвитку національної економіки та прискорення процесу інтеграції нашої 

країни у міжнародний господарський комплекс та набуття досвіду 

міжнародного співробітництва й вступу до Європейського Союзу. 

Досліджено та визначено, що міжнародний досвід державного 

регулювання сегментної структури національного макроекономічного 

середовища може бути досить корисним в тому випадку, якщо він не буде 

сліпо копіюватися, а буде застосовуватися з урахуванням особливостей 

фінансово-економічного та соціального розвитку нашої країни. У сучасних 

трансформаційних умовах, в умовах європейського вектору розвитку та 

міжнародних глобалізаційних процесів, вимоги до державного регулювання 

сегментної складової національної економіки значно зросли. Система 

державного регулювання повинна носити цілеспрямований, стратегічний та 
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комплексний характер. Державне регулювання сегментної структури 

національного макроекономічного середовища повинно бути направлено на 

досягнення базової мети − забезпечення динамічного стійкого фінансово-

економічного та соціального розвитку України. Підвищення ефективності 

державного регулювання макроекономічного середовища постійно вимагає 

формування сучасних принципів і визначення нових напрямів державного 

регулювання сегментних структурних перетворень в умовах трансформації. 

Пріоритетними напрямами системи державного регулювання, які 

забезпечать прогресивну динаміку сегментних структурних змін у 

взаємозв’язку зі стійким економічним та соціальним розвитком 

макроекономічного середовища є: підтримка макроекономічних умов, 

необхідних для динамічного та стійкого економічного та соціального 

зростання; забезпечення високого рівня накопичень і трансформації їх в 

інвестиційні ресурси; підтримка всебічного інституційного забезпечення 

сегментних структурних перетворень макроекономічного середовища; 

підтримка та розвиток ринкової інфраструктури; державне забезпечення 

розвитку соціального компоненту національної економіки. В основі 

формування сучасної прогресивної моделі сегментної структури 

національної економіки повинна знаходитися сучасна система економічних 

відносин та інтересів, які притаманні міжнародному середовищу, у тому 

числі повинна базуватися на високому рівні ефективних власників. 

Основні наукові положення, викладені у розділі, опубліковано в 

авторських роботах [102; 108; 109; 113; 114; 116; 119; 126; 129]. 
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

3.1 Фінансово-економічний моніторинг в системі державного 

регулювання національної економіки 

 

Сучасні зміни в системі державного регулювання національної 

економіки потребують підвищення ефективності спостереження за 

відповідними процесами з урахуванням факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Необхідність детальної оцінки та аналізу стану 

національної економіки потребує формування системи моніторингу, яка 

повинна бути наповнена відповідним інструментарієм. 

Дослідження наукових праць показує, що існують окремі 

концептуальні підходи щодо визначення поняття моніторингу, його видів та 

структурних елементів. Моніторинг визначається як безперервне стеження за 

будь-яким процесом з метою виявлення його відповідності бажаному 

результату або тенденцій розвитку. Систематичне збирання інформації про 

хід робіт у межах моніторингу є своєрідним “скануванням” подій і 

проводиться для того, щоб вчасно виявляти відхилення від окреслених планів 

[171]. 

Якщо наблизитися саме до терміну “моніторинг”, то він походить від 

англійських слів “monitoring”, що означає контроль, і “monitor”, тобто особа, 

яка попереджає та наглядає. 

На думку деяких науковців моніторинг у сучасних умовах виступає 

обов’язковим елементом системи управління від мікро- до макрорівня та 

забезпечує апарат управління необхідною інформацією для прийняття 

відповідних рішень, особливо враховуючи умови глобалізації національної 

економіки. Ефективність системи державного регулювання залежить від 
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об’єктивної, неупередженої та своєчасної інформації щодо стану 

внутрішнього та зовнішнього середовища, основні чинники якого мають 

відповідний вплив на національну економіку. 

Необхідність формування системи моніторингу визначається 

специфікою та відповідними завданнями державного регулювання 

національною економікою в умовах глобалізації. 

Статистичний словник дає наступне визначення: “Моніторинг – це вид 

безперервного спостереження за спеціальною програмою з урахуванням 

періодичності, яка залежить від змін відповідних явищ у динаміці, 

включаючи моніторинг соціально-трудової сфери, моніторинг ринку тощо”. 

Історично моніторингом було прийнято рішення назвати глобальну 

систему безперервного спостереження, виміру та оцінки стану 

навколишнього середовища (Global Environmental Monitoring Systems – 

GEMS) на Стокгольмській конференції ООН у 1972 році. Поступово така 

система спостереження та аналізу необхідної інформації перейшла в інші 

сфери, у тому числі економічні, фінансові, правові. 

Аналіз наукових підходів до визначення даної категорії визначає, що 

термін “моніторинг” визначають як систему регулярного відстеження змін, 

які відбуваються або в усьому суспільстві, або в його окремих групах за 

умови регулярного застосування одних і тих самих принципів вибірки та 

інструментарію для збирання даних [204]. 

У свою чергу Літвак Б. Г. під “моніторингом” розуміє “спеціальне 

організоване систематичне спостереження за станом будь-яких об’єктів” 

[208]. З іншого боку, моніторинг – це комплекс наукових, технічних, 

технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують 

систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку 

природних, техногенних та суспільних процесів [244]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в загальному розумінні 

моніторинг – це постійне спостереження за процесом або явищем у 
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відповідних умовах з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

Моніторинг – це процедура систематичного та безперервного 

спостереження за основними кількісними та якісними параметрами 

результатів діяльності суб’єкта господарювання з елементом їх оцінки. 

Важливими структуроутворюючими елементами моніторингу є механізми, 

які забезпечують попередження появи небезпечних для промислових 

підприємств факторів відповідного середовища, що зумовлюють економічні, 

фінансові, соціальні та екологічні ризики. Такі механізми мають 

відстежувати процес виявлення та збору аналітичної інформації, аналіз та 

оцінку її з огляду актуальності, повноти, правдивості та неупередженості й 

порівняння її характеристик з визначеними параметрами. Сутність 

моніторингу формує його мету, яка полягає у відстеженні відповідних 

процесів, які впливають на результати діяльності промислового 

підприємства, поглиблення розуміння їх оперативного стану і динаміки 

розвитку для прийняття обґрунтованих ефективних стратегічних управ-

лінських рішень щодо максимізації результатів діяльності підприємства 

[260]. 

Теоретичні підходи щодо змісту моніторингу підтверджують, що це не 

тільки процес спостереження, але й аналіз, оцінка і складання прогнозу, 

враховуючи фактори впливу відповідного середовища. 

Практика застосування моніторингу на всіх рівнях управління 

підтверджує свою ефективність та необхідність, що в свою чергу потребує 

більш детального дослідження та удосконалення даного процесу за рахунок 

розробки нових елементів. 

У дев’яності роки двадцятого століття в Україні моніторинг стає 

найбільш ефективним методом інформаційного забезпечення під час 

формування, прийняття та контролю управлінських рішень щодо 

економічної, соціальної, екологічної сфер діяльності в межах держави. 
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Постійне застосування системи моніторингу на макроекономічному 

рівні дає можливість не тільки зібрати, узагальнити та оцінити стан основних 

показників розвитку національної економіки, але й виявити відповідні 

відхилення від запланованих результатів, виявляючи негативні фактори 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

На думку фахівців, особливо актуальним вважається проведення 

науково-практичних конференцій, міжнародних семінарів, застосування 

європейського досвіду щодо впровадження моніторингу правового простору 

на основі розробки концепції моніторингу правової системи з урахуванням 

суттєвих змін та проведення адміністративної, судової та інших реформ в 

Україні. При цьому детальний аналіз застосування нормативно-правових 

актів, які регулюють відносини між відповідними ланками державного 

управління національною економікою, особливо щодо формування 

сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату в Україні, є важливою 

задачею системи моніторингу державного регулювання національної 

економіки. 

Важливим питанням щодо сутності моніторингу на макрорівні є 

виділення окремих його видів, враховуючи сфери застосування: 

– моніторинг бюджетної сфери на регіональному та національному 

рівнях; 

– моніторинг реалізації інвестиційних та інноваційних проектів; 

– моніторинг якості управління державними фінансами та 

платоспроможністю; 

– моніторинг соціально-економічних процесів в державі в умовах 

глобалізації; 

– моніторинг реалізації державної політики в економічній, соціальній 

та інших сферах; 

– моніторинг ефективності використання коштів державного бюджету 

за цільовими програмами розвитку; 

– моніторинг факторів впливу на державну економічну безпеку; 
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– моніторинг стану міжнародних відносин в умовах глобалізації; 

– еколого-економічний моніторинг; 

– моніторинг ефективності управління об’єктами державної власності; 

– моніторингу доходів та обліково-звітних систем. 

Розробка та використання підсистеми моніторингу управління 

бюджетними процесами, який повинен враховувати особливості реалізації 

бюджетів всіх рівнів та спеціалізованих програм економічного, соціального, 

екологічного та культурного розвитку держави покладається на відповідні 

державні структури, які реалізують головні напрямки політики країни в 

умовах євроінтеграції та глобалізації економіки. 

Бюджетний моніторинг – процес збору та аналізу даних про видатки та 

показники виконання бюджетної програми, що досягаються в ході її 

реалізації [244]. 

На основі проведених досліджень дієвості систем моніторингу, можна 

виділити наступні проекти щодо проведення відповідних заходів: 

“Бюджетний моніторинг Інституту бюджету та соціально-економічних 

досліджень”, Проект “Прибуткова частина місцевих бюджетів – сфера 

впливу громадськості”, Проект “Впровадження системи громадського 

моніторингу бюджетного процесу в окремих областях” та інші. 

Роль і значення моніторингу для системи управління суб’єктом 

господарювання у сучасних умовах розглядається управлінцями як система 

контролю за плановими і фактично досягнутими результатами діяльності 

[260]. 

Контроль за поточним економічним станом, особливо в межах 

антикризового та стратегічного управління, забезпечується завдяки 

використанню системи моніторингу як інструменту управління на мікро- та 

мезорівнях, враховуючи фактори впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 
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Індикаторами ефективності системи моніторингу, як важливого 

інструменту державного регулювання, є прийняття та реалізація рішень 

масштабних макроекономічних проблем в умовах глобалізації. 

Повноцінне функціонування системи моніторингу можливе завдяки 

наявності відповідних суб’єктів, які забезпечують виконання основних 

завдань і представлені відповідними фахівцями у складі державних структур. 

Особливої уваги заслуговує система фінансового моніторингу, 

здійснення якого забезпечує отримання своєчасної інформації щодо стану 

підконтрольних об’єктів. 

Підходи до трактування категорії “фінансовий моніторинг” базуються 

як на відповідних нормативно-правових документах, так і на твердженнях 

науковців та практиків. Таким чином, “фінансовий моніторинг” представляє 

собою сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами фінансового 

моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що 

включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного 

фінансового моніторингу [269]. 

На думку деяких авторів, фінансовий моніторинг – це особлива форма 

фінансового контролю, яка має процес здійснення уповноваженими 

державними органами у сфері фінансового контролю та суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу та спрямовується на виявлення 

операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом 

[180]. 

Враховуючи інші наукові позиції, фінансовий моніторинг являється 

сукупністю заходів суб’єктів фінансового моніторингу з метою виявлення, 

аналізу та перевірки інформації про фінансові операції щодо віднесення їх до 

таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів 

незаконного походження з наступним переданням їх правоохоронним 

органам [81]. 
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Важливо підкреслити, що в Україні центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямована на реалізацію державної політики у сфері 

запобігання та протидії легалізації доходів, які одержані злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення є Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМ). 

Історія розвитку державного моніторингу датується 2002 р., коли у 

складі Міністерства фінансів України було створено Державний департамент 

фінансового моніторингу, який У 2005 році Указом Президента України було 

реорганізовано у Державний комітет фінансового моніторингу України зі 

статусом центрального органу виконавчої влади. 

На сучасному етапі розвитку державного контролю, який здійснюється 

з урахуванням суттєвих змін щодо державного управління, у тому числі, 

національною економікою, ДСФМ координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра фінансів та виконує ряд задач в межах державної 

політики в умовах глобалізації. Важливим аспектом функціонування ДСФМ 

є інформаційно-аналітичне супроводження прийняття відповідних рішень у 

системи управління національною економікою. 

До основних завдань ДСФМ у відповідності до чинного законодавства 

можна віднести: 

 реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення; 

 збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і 

стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може 

бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні 

розповсюдження зброї масового знищення; 
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 забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної 

системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення; 

 налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з 

державними органами, Національним банком, компетентними органами 

іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення; 

 забезпечення в установленому порядку представництва України в 

міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [9]. 

Для підвищення якості роботи, враховуючи інтеграційні зміни в 

державі, Державна служба фінансового моніторингу здійснює ефективну 

співпрацю з відповідними  міжнародними організаціями, установами, які 

спеціалізуються на питаннях протидії відмиванню коштів та фінансуванням 

тероризму у сучасних умовах. До них відносяться: регіональні організації за 

типом FATF – Спеціальний комітет Ради Європи з питань взаємної оцінки 

заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL), група з розробки 

фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF), Рада Європи та 

Європейська Комісія, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, 

Світовий банк, Міжнародний Валютний Фонд та інш. 

Розробка планів роботи ДСФМ дає можливість виокремити перелік та 

підстави завдань, обов’язкових до виконання, визначити відповідальних 

суб’єктів та строки реалізації поставлених задач, що забезпечує ефективну 

роботу даної структури, результативність якої підтверджується відповідними 

показниками, що представлені у щорічних Звітах. 
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В свою чергу, Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку, яка є державним колегіальним органом, функціонує у відповідності до 

чинного законодавства, виконує окремі наглядові та регуляторні функції 

щодо створення умов для ефективного функціонування ринку цінних 

паперів, забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни шляхом 

створення механізму акумулювання, розподілу та перерозподілу фондів 

коштів від особи, яка володіє вільними інвестиційними ресурсами до особи, 

якій необхідні такі ресурси для розвитку, створення умов для становлення 

потужних внутрішніх інвесторів та забезпечення захисту прав інвесторів 

[247]. 

Враховуючи сучасний досвід проведення моніторингу в системі 

державного регулювання національною економікою, необхідно підкреслити, 

що окремі види моніторингу, які здійснюються у відповідних сферах 

економіки, з однієї сторони, відрізняються особистими властивостями 

механізму реалізації, а з іншої – спільно виконують важливі завдання щодо 

інформаційно-аналітичного забезпечення процесу реалізації державної 

політики розвитку економіки України. 

Визначення категорії економічного моніторингу потребує більш 

детального дослідження з точки зору існуючих підходів до його визначення. 

На нашу думку, доцільно використовувати категорію фінансово-економічний 

моніторинг в системі державного регулювання національною економікою, 

який представляє собою інформаційно-аналітичну діяльність, яка базується 

на сучасних технологіях збору, систематизації та обробки даних щодо стану 

відповідних об’єктів управління в межах регулювання національною 

економікою в умовах глобалізації. Сутність фінансово-економічного 

моніторингу розкривається за допомогою системи процедур щодо збору, 

групування, систематизації, обробки, зберігання, оцінці та моделювання 

економічної інформації про стан фінансово-економічних та соціальних 

процесів, явищ, подій з урахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. У свою чергу, фінансово-економічний моніторинг 
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характеризується організаційними та управлінськими заходами, які 

використовуються комплексно, підвищуючи ефективність реалізації системи 

державного регулювання. 

При цьому обов’язково необхідно використовувати оптимальне 

визначення форм і видів моніторингу, враховуючи відповідні аспекти 

системи державного регулювання національної економіки в умовах 

глобалізації, використовуючи визначену систему індикаторів – 

макроекономічних показників та рейтингів. 

Фінансово-економічний моніторинг у системі державного регулювання 

національною економікою формує результати дослідження щодо реалізації 

важливих пріоритетних завдань державної політики економічного розвитку в 

умовах глобалізації та євроінтеграції. 

Враховуючи зазначені позиції, необхідно зосередитись на етапах 

реалізації фінансово-економічного моніторингу в системі регулювання 

національної економіки, що представлено на рис. 3.1. 

На нашу думку, процес реалізації фінансово-економічного моніторингу 

включає сім етапів, кожен з яких виконує відповідні завдання, обмежений 

терміном виконання та отриманням результату, від якого залежить 

ефективність наступного етапу. Перший етап підготовчий містить процес 

формування мети, основних задач фінансово-економічного моніторингу, з 

обов’язковим визначенням суб’єктів  проведення моніторингу.  

На етапі планування розробляється план-графік проведення 

дослідження та здійснюється розробка процедур у відповідності з 

визначеними термінами. 

На третьому методичному етапі проводиться вибір методів моніторингу, 

які відповідають поставленим завданням, з обов’язковим визначенням 

відповідного інструментального забезпечення процесу обробки, аналізу та оцінки 

інформаційних потоків. В свою чергу, аналітичний етап реалізації фінансово-

економічного моніторингу характеризується проведенням інформаційно-

аналітичних процедур щодо об’єктів моніторингу. Узагальнюючий етап містить 
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процес групування отриманої в результаті аналітичного етапу інформації щодо 

стану об’єктів, яка піддається відповідній оцінці з визначенням позитивних та 

негативних факторів впливу. 

 

 
 

Рис. 3.1. Етапи реалізації фінансово-економічного моніторингу 

 

Саме розробка стратегічних напрямків ефективного функціонування 

національної економіки на основі результатів фінансово-економічного 

моніторингу здійснюються на завершальному етапі урахуванням факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища. 
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Незважаючи на прикладний аспект фінансово-економічного 

моніторингу державного регулювання соціально-економічних процесів, 

суттєво важливим є розробка концепції універсальності застосування 

методики та організації моніторингу, яка повинна враховувати функціональні 

складові діагностувального дослідження, його структуру, сфери 

застосування, враховуючи сучасні умови технічного розвитку. 

Важливим принципом зазначеної концепції є принцип уніфікації, який 

значно підвищує ефективність і дієвість фінансово-економічного 

моніторингу, та принцип системності, який забезпечує взаємозв’язок всіх 

сегментів, враховуючи вплив факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища в умовах глобалізації. 

В свою чергу, концепція моніторингу повинна бути доповнена 

концептуальними підходами контролінгу, який володіє окремими прийомами 

та методами дослідження з використанням елементів системного підходу та 

інших принципів загального та специфічного характеру. При цьому 

важливим кроком щодо реалізації функцій фінансово-економічного 

моніторингу в системі державного регулювання національною економікою, є 

виокремлення суттєвих аспектів, які характеризують властивості, як 

загального, так й спеціального призначення. 

До відповідних аспектів, які підкреслюють системність фінансово-

економічного моніторингу, можна віднести: 

1. Використання новітніх інформаційних технологій забезпечує якість 

та швидкість проведення фінансово-економічного моніторингу, враховуючи 

поставлені задачі та унікальність об’єктів дослідження. На окремих 

критеріях, а саме: ступеню спостереження та деталізації відповідних програм 

і елементів базується порядок використання ефективних методів збору 

інформації. 

2. Інформаційно-аналітичний аспект, який характеризує спостереження 

за соціально-економічними явищами, процесами та формує методику збору 
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та групування необхідної інформації, враховуючи періодичність, 

достовірність, стійкість та значущість окремих факторів. 

3. Економічність проведених досліджень – витрати на проведення 

відповідних заходів щодо здійснення моніторингу будуть відповідати 

отриманим результатам.  

4. Встановлення рівноваги при використанні людського капіталу та 

технічного потенціалу для забезпечення швидкого вирішення поставлених 

задач. 

Ефективність фінансово-економічного моніторингу в системі 

державного регулювання національною економікою можливо досягти, якщо: 

 детально сформовані та розроблені цілі та задачі моніторингу; 

 визначені об’єкти моніторингу повинні відповідати встановленим 

цілям; 

 на основі розроблених завдань використані програми збору та 

групування інформації з формуванням системи макроекономічних 

індикаторів; 

 застосовані розрахункові та аналітичні прийоми щодо обробки 

отриманої інформації з дотриманням принципів послідовності, достовірності 

та об’єктивності. 

Формування та раціональне функціонування системи фінансово-

економічного моніторингу залежить від стану його елементів, кожен з яких 

виконує відповідну роль і забезпечує виконання поставлених завдань. 

Система фінансово-економічного моніторингу в державному регулюванні 

національної економіки представлена на рис. 3.2. 

Важливими елементами системи фінансово-економічного моніторингу 

виступають суб’єкти проведення, до яких можна віднести: 

– Державну службу фінансового моніторингу України; 

– Національний банк України; 

– Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку; 
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– Національну комісію з регулювання ринків фінансових послуг 

України; 

– Міністерство фінансів України; 

– Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. 

 
Рис. 3.2. Система фінансово-економічного моніторингу у державному 

регулюванні національної економіки 
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Базуючись на розроблених задачах моніторингу, виокремлюються 

відповідні об’єкти дослідження, при цьому обирається відповідне інформаційно-

методичне забезпечення, яке включає пріоритетні макроекономічні показники з 

урахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Для підвищення ефективності функціонування зазначеної системи 

фінансово-економічного моніторингу, на нашу думку, необхідно 

удосконалити склад суб’єктів проведення шляхом формування при 

Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України департаменту 

моніторингових досліджень та контролінгу, який буде орієнтувати свою 

діяльність на здійснення контрольно-аналітичних процесів, спрямованих на 

оцінку, контроль та прогноз стану економічних та фінансових індикаторів 

національної економіки в умовах глобалізації.  

Дієвість даного Департаменту передбачає формування відповідної 

нормативно-правової бази, яка буде містити: методологічні аспекти щодо 

виконання принципових правил здійснення та реалізації фінансово-

економічного моніторингу; систему якості критеріальної оцінки, що 

забезпечить побудову моделі ефективного регулювання національною 

економікою з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

Процес дослідження стану об’єктів фінансово-економічного 

моніторингу супроводжується дотриманням принципів комплексності, 

достовірності, ефективності, емерджентності, якості виконання методичних 

процедур, повноти оцінки даних, безперервності та науковості обраних 

прийомів аналізу. Отримані аналітичні дані в результаті моніторингу 

формуються у вигляді системи макроекономічних індикаторів та рейтингів, 

на основі яких здійснюється розробка стратегічних напрямків державного 

регулювання національної економіки. 

Таким чином, система фінансово-економічного моніторингу у 

державному регулюванні національної економіки передбачає застосування 

відповідних заданих елементів, кожен з яких виконує відповідну роль і 
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забезпечує виконання поставлених завдань, з метою отримання аналітичних 

даних, які формуються у вигляді системи макроекономічних індикаторів та 

рейтингів. Фінансово-економічний моніторинг у системі державного 

регулювання національною економікою формує результати дослідження 

щодо реалізації важливих пріоритетних завдань державної політики 

економічного розвитку в умовах глобалізації та євроінтеграції. Моніторинг 

націлений на раннє виявлення негативних явищ в системі державного 

регулювання національної економіки та її сегментів. Фінансово-економічний 

моніторинг характеризується організаційними та управлінськими заходами, 

які використовуються комплексно, підвищуючи ефективність реалізації 

системи державного регулювання. Запропонований інструментарій дозволить 

скорегувати пріоритетні напрями державного регулювання фінансово-

економічних процесів в трансформаційних умовах ринкової кон’юнктури. 

 
 
 

3.2 Макроекономічне планування в системі державного 

регулювання 

 

У теоретичних та практичних аспектах, планування – це одна з функцій 

державного регулювання фінансово-економічних та соціальних підсистем 

макроекономічного середовища країни. 

Процеси планування розвитку національного макроекономічного 

середовища мають свою специфіку в залежності від деяких факторів: форми 

державного устрою; політичної стабільності; заданих меж у часі і в просторі; 

характеру обраного об’єкта та суб’єкта планування; від рівня 

методологічного, математичного, технологічного та іншого ресурсного 

забезпечення. Необхідно зазначити, що макроекономічне планування є 

достатньо складним процесом в системі державного регулювання. Це 

пов’язано з безліччю чинників внутрішнього та зовнішнього середовища і 

значним ступенем їх невизначеності, а також з необхідністю вибору дієвої та 
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оптимальної методичної підтримки й інструментального забезпечення, з 

формування цільових макроекономічних планових індикаторів, які повинні 

бути якісно та кількісно орієнтовні. 

Макроекономічне планування – це цілеспрямована діяльність органів 

державного управління із забезпечення пропорційного й динамічного 

розвитку суспільства, визначення основних параметрів економіки в 

майбутньому та досягнення їх з найменшими витратами суспільної праці. 

Планування є важливою сферою практичної діяльності, засобом реалізації 

економічної політики, враховує внутрішні та зовнішні умови розвитку країни 

[132]. 

Макроекономічне планування полягає в розрозробці та практичному 

застосуванні планів, які визначають майбутній стан національної економіки 

та її сегментів.  

Базовими методами макроекономічного планування є: 

 балансовий; 

 нормативний; 

 програмно-цільовий; 

 індикативний; 

 екстраполяція; 

 економіко-математичне моделювання. 

Метод макроекономічного планування – це технологія та 

інструментальна підтримка проведення планових розрахунків, порядок і 

алгоритм обґрунтування параметрів плану. 

За своїм призначенням та змістом плани на макроекономічному рівні 

можуть бути директивними, індикативними, оперативними, тактичними та 

стратегічними. 

У ринкових умовах, які притаманні національному макроекономічному 

середовищу, директивні плани в своїй традиційній формі практично не 

знаходять застосування, тому методи директивного планування 

трансформувалися в сучасні форми. Прикладами цього можуть слугувати 
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плани по закупкам товарів, робіт або послуг для державних потреб, плани 

розвитку відповідної інфраструктури макроекономічного середовища, 

виробничі плани унітарних і казенних суб’єктів господарювання тощо. 

Індикативне планування на макроекономічному рівні відрізняється 

тим, що цілі державного регулювання фінансово-економічного та 

соціального розвитку макроекономічного середовища країни визначені у 

вигляді запланованих (узгоджених) параметрів, досягнення яких 

забезпечується відповідними заходами державного впливу на поведінку 

учасників ринкових відносин. 

Базовими параметрами виступають: 

 макроекономічні параметри (валовий внутрішній продукт та його 

структура; валова додана вартість; номінальний валовий внутрішній продукт; 

реальний валовий внутрішній продукт; індекс-дефлятор валового 

внутрішнього продукту; рівень інфляції; обсяг і структура інвестицій за 

джерелами фінансування та секторам економіки; обсяги виробництва товарів 

і послуг в цілому і за великими галузевими комплексами; оцінка масштабів 

тіньової економіки; обсяги несплачених податків і зборів за масштабами 

тіньової економіки; обсяги зовнішньоекономічної діяльності; допустимі 

величини зовнішнього боргу, сум за його обслуговування та дефіциту 

платіжного балансу в абсолютній сумі і у визначених відсотках до валового 

внутрішнього продукту й обсягу експорту; допустима частка імпорту у 

внутрішньому споживанні найважливіших видів товарів і послуг; динаміка 

співвідношень цін внутрішнього та зовнішнього середовища; динаміка курсу 

національної валюти; валовий (чистий) прибуток та інші); 

 параметри рівня та умов життя населення (середній розмір 

домогосподарств; допустимий мінімальний рівень споживання основних 

видів продовольства, непродовольчих товарів, забезпеченості житлом і 

послугами галузей невиробничої сфери; споживчі та неспоживчі сукупні 

витрати; вартість прожиткового мінімуму за окремими соціальними групами 

та географічними сегментами; загальні доходи населення; квінтильний 
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коефіцієнт диференціації доходів населення; квінтильний коефіцієнт фондів; 

відставання рівня доходів населення, в тому числі оплати праці від зростання 

цін; різниця між середньою оплатою праці і середнім значенням пенсійного 

забезпечення; масштаби і тривалість затримки у виплаті заробітної плати; 

розмір допомоги за видами соціального страхування; чисельність населення 

із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, 

нижчим прожиткового мінімуму; споживання продуктів харчування у 

домогосподарствах; наявність в домогосподарствах товарів тривалого 

користування та інші); 

 параметри фінансової системи і грошового обігу (балансові звіти за 

секторами економіки (монетарне золото, готівкові кошти, перекази депозитів, 

цінні папери, кредити, грошові агрегати та інші); основні показники 

діяльності банківської системи; показники державного бюджету за 

структурою та динамікою; інша монетарна та наглядова статистика; 

максимально допустимі масштаби вкладень іноземного капіталу в 

нерухомість країни; кількість суб’єктів господарювання з високою часткою 

участі іноземного капіталу; інформація про обсяги вивезення капіталу; 

мінімально необхідний запас вільно конвертованої валюти та інші); 

 параметри економічного та виробничого забезпечення (показники 

структурної статистики за суб’єктами господарювання з розподілом за їх 

розмірами; кількість суб’єктів господарювання за видами економічної 

діяльності; обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх 

розмірами за видами економічної діяльності; обсяг реалізованої продукції 

(товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності; фінансові 

результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності; 

рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної 

діяльності; необоротні активи за видами економічної діяльності; оборотні 

активи за видами економічної діяльності; власний капітал за видами 

економічної діяльності; поточні зобов’язання за видами економічної 

діяльності; розміри державних резервів та інші); 
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 параметри науково-технічного забезпечення (витрати на виконання 

наукових та науково-технічних робіт; обсяг виконаних наукових та науково-

технічних робіт; інноваційна діяльність; упровадження інновацій (інновація); 

придбання нових технологій; придбання машин та обладнання пов’язані з 

упровадженням інновацій; кількість впроваджених інноваційних видів 

продукції, найменувань; реалізована інноваційна продукція; частка витрат на 

науку у валовому внутрішньому продукту; стан фундаментальної і 

прикладної науки (кількість вчених, обсяг використовуваного обладнання та 

ін.); параметри якості продукції і витрати на її виробництво, необхідні і 

достатні для забезпечення її конкурентоспроможності на зовнішньому і 

внутрішньому ринках та інші). 

Для суб’єктів господарювання показники державного 

макроекономічного індикативного планування мають лише рекомендаційний 

характер. Необхідно зазначити, що система державного регулювання 

стимулює та підтримує реалізацію завдань індикативного планування 

методами непрямої дії, а саме за допомогою системи оподаткування, 

фінансування, субсидування, кредитування, розміщення державних 

замовлень, підтримки на зовнішньому ринку тощо. Для державного 

макроекономічного індикативного планування потрібне проведення 

масштабної цілеспрямованої інформаційної роботи, яка дозволить оцінити 

потенціал, характер впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, визначити 

варіанти розвитку на майбутні періоди, визначити значення індикаторів на 

плановий період з урахуванням кількісною та якісною орієнтацією. 

Подібна робота вимагає використання достатньо складної науково-

методичної підтримки, у ній інтегровані різні напрями дослідження 

фінансового, економічного та соціального спрямування. 

В рамках сучасної структури системи державного регулювання 

макроекономічного середовища країни організувати подібну роботу 

достатньо складно. Тому, на наш погляд, в умовах глобалізації та 

європейської орієнтації національної економіки необхідно шукати методи 
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удосконалення державного макроекономічного індикативного планування. 

Можна припустити, що система державного контролінгу може бути тим 

механізмом, який сприяв би створенню умов для розвитку практики 

макроекономічного індикативного планування в сфері державного регулювання 

макроекономічного середовища країни. Необхідно зазначити, що такі 

властивості державного контролінгу, як гнучкість, адаптивність, сегментність, 

здатність зібрати воєдино різнорідні елементи макроекономічного середовища в 

найбільшій мірі відповідають сутності індикативного планування на макрорівні. 

Необхідно підкреслити, що крім розмежування директивного та 

макроекономічного індикативного планування, у міжнародній практиці 

застосовується класифікація системи планування за наступними аспектами: 

 за часовим горизонтом макроекономічного планування – 

довгострокове, середньострокове та короткострокове; 

 за колом розв’язуваних завдань – стратегічні, тактичні та оперативні. 

Довгострокове, середньострокове і короткострокове макроекономічне 

планування відповідає такій спрямованості системи державного регулювання, у 

якій повинні поєднуватися вирішення поточних завдань з одночасним 

створенням передумов для досягнення великомасштабних потенційних 

можливостей сегментів національної економіки у майбутньому. В умовах 

сьогодення, існують принципові відмінності в змісті та способах формування 

планових параметрів кількісної та якісної орієнтації в умовах довгострокового, 

середньострокового і короткострокового макроекономічного планування. 

Найбільш складним є здійснення довгострокового макроекономічного 

планування, що обумовлено значним впливом факторів невизначеності 

внутрішнього та зовнішнього середовища. У довгостроковому 

макроекономічному плануванні достатньо важко визначити точні і конкретні 

параметри кількісної та якісної орієнтації на віддалену перспективу в умовах 

постійної трансформації та агресивної політики зовнішнього оточення. 

Стратегічне макроекономічне планування має полягати у визначенні та 

вирішенні довгострокових завдань розвитку національної економіки та її 
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сегментів. 

При стратегічному макроекономічному плануванні повинні 

враховуватися найбільш ймовірні зміни зовнішнього і внутрішнього 

середовища відповідного об’єкта планування, формуватися комплекси 

заходів, спрямованих на пом’якшення дії негативних і посилення впливу 

позитивних факторів відповідного середовища. В умовах сьогодення в 

системі державного регулювання національної економіки представлені лише 

окремі елементи стратегічного макроекономічного планування, тому виникає 

потреба по формуванню сучасних підходів до вирішення концептуального, 

організаційного, методичного та ресурсного забезпечення при створенні 

системи стратегічного макроекономічного планування на макрорівні. 

Тактичне макроекономічне планування поширюється на приватні 

питання, вирішення яких необхідне для досягнення стратегічних цілей в системі 

державного регулювання макроекономічного середовища країни. Воно 

здійснюється у формі розробки короткострокових планів розвитку відповідних 

сегментів макроекономічного середовища. Тактичне макроекономічне 

планування – короткотермінова фінансова, економічна та соціальна поведінка 

суб’єкта, лінія відповідних дій, яка розрахована на відносно короткочасний 

період, виходячи з поточної ситуації в макроекономічному середовищі країни. 

Розробка середніх і короткострокових макроекономічних планів відноситься до 

тактичного планування в системі державного регулювання національної 

економіки. 

Оперативне макроекономічне планування – це поточне фінансове, 

економічне, соціальне і виконавче планування на короткий період часу, 

орієнтоване на доповнення, деталізацію, внесення коректив до сформованих 

планів в системі державного регулювання національної економіки. 

Оперативне макроекономічне планування з одного боку є 

завершальною ланкою в системі державного регулювання макроекономічним 

середовищем країни, а з іншого – виступає як орієнтовним засобом 

виконання довгострокового, середньострокового та короткострокового 
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планування національною економікою. В умовах глобалізації та агресивної 

поведінки зовнішнього оточення вимоги до оперативного макроекономічного 

планування в даних умовах зростають суттєвим чином. 

У процесі оперативного макроекономічного планування виконується 

детальна розробка планів розвитку національної економіки та її сегментів на 

короткі проміжки часу – декаду, місяць, квартал. Необхідно зазначити, що 

розробка оперативних планів органічно поєднується з вирішенням аспектів 

організації їх виконання та поточного державного регулювання під впливом 

різноманітних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Таким 

чином, макроекономічного планування являє собою важливий важіль 

повсякденного державного регулювання макроекономічним середовищем та 

її сегментів з метою отримання оперативної інформації. 

Але все ж таки національна економіка є об’єктом стратегічного 

планування та розглядається нами як відкрита комплексна сегментна 

соціально-економічна система, яка складається з макроекономічних 

стратегічних компонентів. 

Макроекономічний стратегічний компонент – це пріоритетні напрями 

або ряд суміжних напрямів діяльності сегментів національної економіки з 

кількісною та якісною орієнтацією у міжнародному середовищі. 

Функціональна область макроекономічного середовища країни – це сфера 

державного регулювання, організаційно представлена функціональними 

підсистемами, які спеціалізуються на виконанні певних функцій і забезпечують 

ефективну діяльність як окремих макроекономічних стратегічних компонентів, 

так і національної економіки в цілому з урахуванням динамічного розвитку 

впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Макроекономічне стратегічне планування національної економіки 

обумовлює широке коло відповідних рішень з приводу найважливіших 

проблем, орієнтованих на майбутнє, пов’язаних з системою цілей розвитку 

макроекономічного середовища та її сегментів і знаходиться під впливом 

внутрішніх і зовнішніх чинників, достатня кількість з них може бути 
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неконтрольованими. 

У макроекономічному плануванні, при формуванні планів, необхідно 

враховувати географічний сегмент та контролювати їх взаємоузгодження.  

Необхідність єдності державних і територіальних аспектів планування 

розвитку національної економіки чітко виражена у наступному визначенні: 

макроекономічне середовище – це організм, який функціонує на основі 

горизонтальної та вертикальної фінансово-економічної та соціальної 

взаємодії всіх елементів національної економіки і входить в систему 

міжнародного простору. 

У макроекономічному плануванні повинен бути диференційований 

підхід з урахуванням галузевих аспектів, тому що істотно розрізняються, але 

часом і важко сумісні цілі розвитку відповідних сфер макроекономічного 

середовища, наприклад, аграрний сектор, машинобудування, харчова 

промисловість, освіта та наука, охорона здоров’я тощо. Таким чином, 

державне макроекономічне планування фінансово-економічного та 

соціального розвитку пов’язане з необхідністю взаємоузгодження інтересів 

різних сторін суспільного життя і обґрунтування вибору пріоритетних 

завдань розвитку макроекономічного середовища в умовах глобалізації. 

У макроекономічному плануванні, в системі державного регулювання, 

найважливішою передумовою якісного виконання його є використання 

науково-обґрунтованої методології. Методологія макроекономічного 

планування включає питання методики формування цілей і пріоритетних 

завдань розвитку макроекономічного середовища та його сегментів, 

визначення принципових вимог, яким повинен відповідати процес 

планування на макрорівні. 

Макроекономічне планування спирається на певні закономірності, що 

одержали назву принципів макроекономічного планування (від лат. 

Principium – початок, основа). Принцип – це першооснова, це те, що лежить в 

основі певної наукової теорії, учення, світогляду. 

Макроекономічні принципи – це внутрішні переконання суб’єкта, 
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практичні, моральні і теоретичні засади, якими він керується в житті й 

діяльності. Вони визначають характер і зміст планової діяльності в 

макроекономічному середовищі. Правильне дотримання макроекономічних 

принципів створює передумови для ефективного функціонування 

національної економіки та її сегментів і зменшує можливість негативних 

результатів планування в системі державного регулювання фінансово-

економічних процесів. 

Анрі Файоль, французький теоретик та практик менеджменту, 

сформував чотири основні принципи планування – єдність, безперервність, 

гнучкість і точність, назвавши їх загальними рисами ефективної програми 

дій. Американський вчений Рассел Лінкольн Акофф обґрунтував ще один 

ключовий принцип планування – принцип участі. 

Питання про принципи планування відноситься до числа основних при 

формуванні методології макроекономічного планування. У наукових 

дослідженнях, присвячених макроекономічному плануванню, цьому питання 

завжди приділяється достатня увага, але розглядається воно з різною 

повнотою їх охоплення і ступенем деталізації. 

Нормативно-правовою основою макроекономічного планування є 

Закони України “Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України” та “Про державні цільові 

програми” [7; 8]. Зазначені правове забезпечення виокремлює правові, 

економічні та організаційні засади формування цілісної системи прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку України, 

окремих галузей економіки та окремих адміністративно-територіальних 

одиниць як складової частини загальної системи державного регулювання 

економічного і соціального розвитку держави. Визначає засади розроблення, 

затвердження та виконання державних цільових програм. 

Основними законодавчими принципами, на яких базується державне 

макроекономічне планування є: принцип цілісності, принцип об’єктивності, 

принцип науковості, принцип гласності, принцип самостійності, принцип 
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рівності, принцип дотримання загальнодержавних інтересів. 

Найбільш повний і конкретний перелік принципів, які знаходяться в 

основі формування концепції стратегії фінансово-економічного та 

соціального розвитку, знаходимо в працях [132, 138, 145, 162, 272, 332, 336, 

370, 391, 391], які диференційовано визначають принципи формування 

макроекономічного планування в контексті стратегії, реалізації стратегії, 

стратегічного вибору, формування стратегічного плану. Стосовно до 

стратегічного планування дослідники наводять розгорнутий перелік 

найбільш значущих принципів макроекономічного планування. Даний 

комплекс принципів є досить універсальним, він може бути поширений на 

весь цикл робіт, включаючи передпланові етапи, власне етап 

макроекономічного планування і роботи, що виконуються по завершенню 

планового періоду і які полягають у визначенні підсумків виконання 

планових завдань в системі державного регулювання національної 

економіки. Принципи макроекономічного планування можуть відноситися до 

різних видів планування – поточного і стратегічного, до планування на рівні 

галузі, регіону і країни. Комплекс принципів макроекономічного планування 

з урахуванням глобалізаційних процесів у міжнародному середовищі має 

наступний узагальнений перелік: 

 концептуальність – означає вимоги цілісності і закінченості, логічної 

строгості побудови макроекономічних планів, необхідної повноти ключових 

положень системи державного регулювання національною економікою; 

 науковість – означає наукову обґрунтованість, об’єктивність і 

достовірність; застосування методів, які відповідають цілям дослідження; 

правильність обраної методології та забезпечую чого інструментарію; 

 пріоритетність – обґрунтування пріоритетних напрямків фінансово-

економічного та соціального розвитку та стратегічного вибору; формування 

комплексу стратегічних цілей динамічного розвитку; визначення 

пріоритетних функцій видів діяльності макроекономічного середовища; 

 демократичність – означає гласність і відкритість процесу 
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формуванню концепцій, програм, планів з залученням наукової 

громадськості і населення до розгляду та експертизи проектів документів, 

тобто макроекономічні плани є доступними для громадськості; 

 збалансованість – многогранний термін, який передбачає 

знаходження консенсусу між владними структурами макроекономічного 

середовища, між владою і бізнесом, між професійними і громадськими 

суб’єктами щодо пріоритетних стратегічних цілей і механізмів їх практичної 

реалізації, забезпечення узгодженості та несуперечності державних, 

регіональних і місцевих інтересів в трансформаційних умовах; 

 легітимність – обов’язковість розгляду і прийняття розроблених 

проектів, концепцій, програм, планів фінансово-економічного та соціального 

розвитку органами представницької влади відповідного рівня системи 

державного управляння; 

 децентралізаційність – планування здійснюють “з низу до верху”, від 

мікрорівня до макрорівня; 

 соціальність – при формуванні стратегічних цілей та механізмів їх 

реалізації пріоритетними виступають рішення, які забезпечують підвищення 

якості життя та захист інтересів суспільства країни; 

 комплексність – означає необхідність розгляду всіх елементів 

макроекономічного планування у взаємозв’язку; розглядом всіх параметрів 

фінансово-економічних і соціальних характеристик в їх цілісності; повнота 

відповідальності за розробку і реалізацію комплексного розвитку 

макроекономічного середовища та його сегментів полягає на систему 

державного регулювання; реалізація принципів комплексності нерозривно 

пов’язана з дотриманням принципів ієрархічності в державному управлінні; 

 системність – системний підхід є базовим методом стратегічного 

макроекономічного планування, який забезпечує дотримання вимог 

стійкості, динамічності, гнучкості, орієнтованості, структурної 

збалансованості; стратегічне фінансово-економічне та соціальне 

макроекономічне планування є підсистемою системи управління на всіх 
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рівнях; необхідність враховувати внутрішні та зовнішні фактори впливу; 

необхідність розгляду складної соціально-економічної системи як певної 

цілісності, яка складається з безлічі взаємозалежних компонентів  різного 

ієрархічного рівня; 

 сегментність – необхідно враховувати всі передумови та обмеження в 

умовах фінансово-економічного та соціального розвитку макроекономічного 

середовища країни з урахуванням географічного та господарюючого сегментів; 

 адаптивність – можливість врахування при макроекономічному 

плануванні і формуванні стратегічного вибору змін, які відбуваються у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі, за рахунок гнучкого коригування 

цілей, задач, пріоритетів і механізмів їх реалізації і модифікації зворотних 

зв’язків; 

 об’єктивність – макроекономічне планування фінансово-

економічного та соціального розвитку розробляється на основі даних органів 

Державної статистичної служби України, центральних органів виконавчої 

влади, які забезпечують формування та реалізують державну політику у 

сфері фінансово-економічного і соціального розвитку макроекономічного 

середовища країни, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування; 

 варіантність – при розробці концепції макроекономічного 

планування та при прогнозуванні розвитку фінансово-економічних і 

соціальних систем необхідна варіативна складова, яка забезпечить 

найкращий з усіх можливих варіантів розвитку макроекономічного 

середовища та його сегментів; 

 ефективність – процес макроекономічного планування  розвитку 

фінансово-економічних і соціальних систем макроекономічного середовища 

забезпечить найкращий результат при найменших витратах; 

 ризиковість – означає, що при макроекономічному плануванні 

повинні бути оцінені різні ризики в майбутньому та їх мінімізація; 

 компетентність – означає, що макроекономічне планування 
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забезпечується фахівцями відповідної кваліфікації; 

 інноваційність  – означає використання в процесі макроекономічного 

планування розвитку фінансово-економічних і соціальних систем 

макроекономічного середовища технологічних інновацій, особливо сучасних 

інформаційних технологій; створення ефективних організаційно-правових 

форм виконя робіт; обґрунтування і забезпечення механізмів взаємодії; 

наукові інновації, засновані на результатах фундаментальних і прикладних 

досліджень в галузі стратегічного макроекономічного планування і 

фінансово-економічного та соціального розвитку країни; 

 контролінг – означає здійснення аналізу та контролю виконання 

макроекономічних планів з метою своєчасного усунення недоліків і 

здійсненні необхідних заходів для досягнення планових параметрів; 

постійний контроль дає можливість вчасно виявити відхилення, упущення, 

диспропорції та оперативно використовувати резерви для розвитку 

фінансово-економічних і соціальних систем макроекономічного середовища; 

 відповідальність – система та повнота відповідальності суб’єктів 

макроекономічного планування за  результати фінансово-економічного та 

соціального  розвитку макроекономічного середовища та його сегментів; 

 законність – нормативно-правове забезпечення макроекономічного 

планування, яке відповідає міжнародним стандартам. 

Запропонований комплекс розглянутих принципів макроекономічного 

планування є достатньо виваженим та об’єктивним. Разом з тим розглянутий 

комплекс принципів дуже неоднорідний за змістом та вимагає відповідної 

класифікації. З метою забезпечення ефективного державного регулювання 

фінансово-економічних та соціальних процесів в контексті макроекономічного 

планування, варіанти розподілу відповідних принципів на п’ять 

класифікаційних груп представлено в табл. 3.1. 

Найбільш пріоритетними є концептуальні та методологічні принципи, тому 

що при їх недотриманні макроекономічне планування втрачає цінність як метод 

державного регулювання фінансово-економічних та соціальних процесів 
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макроекономічного середовища країни. Обов’язковою вимогою до інституцій 

державного управління відповідальним за процес макроекономічного планування 

є забезпечення прозорості та підконтрольності суспільству даного процесу. 

Таблиця 3.1 

Класифікаційні принципи макроекономічного планування 
№ 
з/п 

Класифікаційні ознаки Принципи макроекономічного  
планування 

1 2 3 
1 Концептуальні  концептуальність; 

 науковість; 
 об’єктивність; 
 законність 

2 Методологічні  збалансованість; 
 комплексність; 
 системність; 
 адаптивність; 
 інноваційність 

3 Організаційні  пріоритетність; 
 децентралізаційність; 
 сегментність; 
 контролінг; 
 відповідальність 

4 Економічні   варіантність; 
 ефективність; 
 ризиковість 

5 Соціальні   демократичність; 
 легітимність; 
 соціальність 

 

Забезпечення прозорості макроекономічного планування має досягатися 

шляхом публікації його результатів у засобах масової інформації. 

З метою забезпечення підконтрольності макроекономічного планування 

суспільству, було б доцільно залучати громадськість до обговорення 

результатів макроекономічного планування, до їх критичного оцінювання, 

заохочувати ініціативу суб’єктів макроекономічного середовища в процесі 

державного планування. Важливо було б створювати умови для оцінки 

суспільством виконання результатів макроекономічного планування і 
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забезпечити діагностику причин відхилення від планових параметрів розвитку 

макроекономічного середовища країни. 

Необхідно відмітити, що всі результати макроекономічного планування в 

рівній мірі доцільно виносити на суспільне обговорення. Найбільшою мірою 

надбанням суспільства повинні бути результати макроекономічного планування 

соціальної спрямованості, які безпосередньо зачіпають особисті інтереси членів 

суспільства. При макроекономічному плануванні фінансово-економічного та 

соціального розвитку макроекономічного середовища країни повинні бути 

створені наступні умови: 

 сучасні концептуальна підтримка; 

 ступінь забезпеченості матеріальними, природними, фінансовими, 

інтелектуальними, кадровими та іншими ресурсами; 

 оцінка рівня конкурентоспроможності макроекономічного середовища 

країни та її сегментів у міжнародному просторі; 

 співвідношення механізмів ринкового саморегулювання та державного 

регулювання фінансово-економічних та соціальних процесів та можливості їх 

оптимізації; 

 особливості співвідношень ролі ринкових і неринкових інститутів 

макроекономічного середовища. 

Необхідно також зазначити, що тільки результати державного 

макроекономічного планування забезпечать узгодження і взаємний 

компроміс інтересів суб’єктів макроекономічного середовища країни. 

Конфлікт інтересів передусім лежить у розподілу ресурсного забезпечення 

(матеріальних, фінансових, інтелектуальних, кадрових та інших). Аналогічні 

протиріччя виникають при розмежуванні позицій результатів 

макроекономічного планування державного, регіонального та місцевого 

орієнтування. Ефективним засобом подолання визначених протиріч і 

передумовою оптимальності результатів макроекономічного планування 

може бути проведення попереднього комплексного оцінювання ситуації в 

рамках передпланових напрацювань. 
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При формуванні результатів макроекономічного планування розвитку  

макроекономічного середовища країни та її сегментів необхідно попередньо 

здійснити комплексне оцінювання, тобто оцінити можливі траєкторії 

розвитку внутрішнього та зовнішнього середовища, оцінити потенціал 

національної економіки, сильні та слабкі сторони, можливі ризики і переваги 

тощо. Результати такого оцінювання мають найбільшу цінність, якщо вони 

інтегровані в комплексну систему взаємопов’язаних інформаційно-

аналітичних блоків. Вирішення цих задач може бути достатньо успішним в 

рамках застосування сучасного інструментального забезпечення системи 

макроекономічного планування – моніторингу, діагностики та контролінгу. 

На рис. 3.3 представлено модель формування параметрів в системі 

макроекономічного планування. 

 

 
Рис. 3.3. Модель формування параметрів в системі макроекономічного 

планування 

Внутрішні та зовнішні фактори впливу на макроекономічне середовище 

Сегментна оцінка та планування нестабільних факторів впливу на 
параметри розвитку макроекономічного середовища країни 

Методологічна підтримка 

Дослідження динаміки факторів впливу та отримання скорегованих 
параметрів розвитку макроекономічного середовища країни  

Моделювання параметрів розвитку макроекономічного середовища країни 

Оцінка потенційних можливостей і загроз розвитку макроекономічного 
середовища під впливом різноманітних факторів 

Прогнозна оцінка коливань параметрів розвитку 
макроекономічного середовища країни та її сегментів 



209 
 

Необхідно зазначити, що від правильності рішень, які приймаються на 

рівні державних інституцій в порядку реалізації результатів 

макроекономічного планування фінансово-економічного та соціального 

розвитку макроекономічного середовища країни, залежить успіх вирішення 

стратегічних завдань – мінімізації внутрішніх і зовнішніх загроз з метою 

безпечного сталого розвитку національної економіки. В умовах глобалізації 

актуальними є наступні завдання: 

 визначення потенційних можливостей розвитку макроекономічного 

середовища країни та її сегментів; 

 удосконалення механізмів використання ресурсного забезпечення; 

 оцінка сильних та слабких сторін національної економіки; 

 дослідження внутрішніх і зовнішніх загроз; 

 оцінка параметричного впливу факторів на розвиток 

макроекономічного середовища країни та її сегментів. 

В процесі макроекономічного планування вагома роль також 

відноситься до механізму його реалізації та підтримки. 

Застосування сучасного інструментального забезпечення у системі 

макроекономічного планування буде сприяти підвищення якісного рівня 

даного процесу. Разом з тим, потребує  адаптації зазначене інструментальне 

забезпечення, з урахуванням трансформаційних процесів, які притаманні на 

сьогодні національному макроекономічному середовищу. Основними 

напрямками адаптації є: врахування неоднорідності суб’єктів 

макроекономічного середовища та їх диференціація за географічним та 

господарюючим сегментам, врахування багатофункціональності суб’єктів, 

джерела фінансування, децентралізаційні аспекти тощо. 

Таким чином, макроекономічне планування в системі державного 

регулювання фінансово-економічних та соціальних процесів – це процес 

формування місій, цілей і завдань суб’єктів макроекономічного середовища, 

вибору специфічних стратегій для визначення та отримання необхідних 

ресурсів і їх розподілу, з метою забезпечення ефективного фінансово-
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економічного та соціального розвитку національної економіки на 

довгострокову перспективу з урахуванням векторів розвитку країни в умовах 

глобалізації та євроінтеграції.  

 

 

3.3 Діагностика в системі державного регулювання 

макроекономічного середовища 

 

Застосування діагностики як засобу аналітичної діяльності в системі 

державного регулювання пояснюється наступними аспектами: 

 мета, задачі, зміст, сутність та функції діагностики достатньо 

зрозумілі в аналітичному забезпеченні системи державного регулювання; 

 ефективна система державного регулювання передбачає 

використання всього комплексу наявного методологічного інструментарію, у 

тому числі діагностичного аналізу; 

 особлива зацікавленість у дослідженні факторів та індикаторів, які 

здійснюють вплив на стабільність національного макроекономічного 

середовища, тобто аналітичні дослідження повинні надавати випереджальну 

оцінку розвитку відповідних сегментів, процесів, явищ, подій, яка 

основується на інформації фактичного їх стану; 

 інтегрування методів пізнання: аналізу, оцінки та порівняння в 

системі державного регулювання; 

 в системі державного регулювання національною економікою 

діагностика не має достатнього теоретико-методологічного обґрунтування; 

 відсутні практичні рекомендації щодо застосування діагностики на 

макроекономічному рівні. 

Сучасний період розвитку національної економіки можна 

охарактеризувати як нестабільний, тому що він пов’язаний зі значними 

ризиками, змінами, втратами, нестабільністю і кризами. Мінливість умов 

макроекономічного середовища обумовлює необхідність застосування 
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методів діагностичного аналізу, здатних оперативно і з мінімальними 

витратами забезпечити аналітичною інформацію систему державного 

регулювання національною економікою.  

Теоретико-методичні засади діагностики достатньо широко 

представлено у наукових дослідження українських і закордонних вчених, які 

визначили природу і форми діагностики, процедури та методи його 

проведення тощо. Але однозначний підхід щодо застосування поняття 

“діагностика” на макроекономічному рівні відсутній. 

Діагностування служить для обґрунтування рішень щодо регулювання 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Результати 

діагностування використовуються для визначення напрямків поглибленого 

тактичного і стратегічного дослідження результативної роботи суб’єктів 

господарювання. Діагностування базується на порівняннях, використовує 

обліково-аналітичну інформацію і спрямоване на підвищення загальних 

результатів діяльності суб’єкта господарювання. Сучасні тенденції 

спонукають до розвитку елементу діагностування у зв’язку з надходженням 

великої різнопланової обліково-аналітичної інформації, яка надходить як із 

зовнішнього, так і з внутрішнього середовища суб’єкта господарювання 

[259]. 

Діагностика – це процес визначення та вивчення ознак, що 

характеризують стан економічної системи, для прогнозування можливих 

відхилень і запобігання порушень нормального режиму роботи [95]. 

З методологічного погляду діагностика в системі державного 

регулювання національною економікою визначається як засіб визначення 

взаємозв’язку між певними станами макроекономічного середовища, 

відхиленнями від заданих параметрів та причини певного стану, а також 

виявлення ознак, які відповідають тому чи іншому стану національної 

економіки під впливом системи державного регулювання. 

Діагностика в системі державного регулювання це: 
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 процес отримання аналітичної інформації про стан національної 

економіки та її сегментів; 

 формування діагнозу стану національної економіки; 

 формування пропозицій щодо покращення стану національної 

економіки. 

Необхідно зазначити, що діагностичне дослідження на макрорівні, 

орієнтоване на пошук універсальних закономірностей і типізацію проблем 

системи державного регулювання національною економікою та виявлення 

специфічних проблем відповідних її сегментів, а також на пошук шляхів їх 

розв’язання за тих чи інших умов функціонування макроекономічного 

середовища. 

В умовах сьогодення, діагностика як розділ науки, визначила своє 

місце і значення в системі економічних знань та вмінь. Діагностування 

результатів діяльності суб’єкта господарювання – це важливий інструмент 

системи управління суб’єктом, який дозволяє в трансформаційних умовах, в 

нестійкому бізнес-середовищі, приймати ефективні та раціональні 

управлінські рішення, які стратегічно вплинуть на позитивну динаміку 

результативної роботи суб’єкта господарювання [259]. 

Таким чином, діагностика може бути визначена як метод формування 

аналітичної інформації про елементи системи державного регулювання 

національною економікою з метою виявлення проблемних питань її 

функціонування, а також шляхів і резервів для їх вирішення з урахуванням 

стратегічних пріоритетів. 

Діагностика в системі державного регулювання макроекономічного 

середовища виконує наступні функції: оцінювання, діагностики та пошуку. 

Оцінювання полягає у визначенні відповідності стану 

макроекономічного середовища та її сегментів заданим параметрам і 

потенційним можливостям. Зазначена функція дозволяє визначити 

відхилення фактичних макропоказників від запланованих, на основі 

встановленої системи критеріїв. Тим самим можна оцінити зусилля системи 
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державного регулювання в досягненні поставлених цілей на макрорівні. 

Оцінювання повинно проводитися постійно, що вимагає від аналітиків 

значного обсягу дослідницької роботи з обґрунтування вихідних показників 

критеріїв. Правильність їх розрахунку, визначає якість проведеного 

дослідження. 

Функція оцінювання реалізується у наступній послідовності: 

 визначення мети аналітичного дослідження; 

 формування задач аналітичного дослідження; 

 вибір об’єкта; 

 виявлення, вимірювання, реєстрація і оцінка інформації; 

 формування загальної характеристики об’єкта дослідження у 

відповідності з отриманою інформацією; 

 вивчення стану національної економіки та її сегментів; 

 дослідження тенденцій розвитку макроекономічного середовища та 

її сегментів; 

 розробка та обґрунтування системи оціночних індикаторів, які 

характеризують об’єкт дослідження; 

 зіставлення підсумкових показників з розрахунковими, для оцінки 

ступеня досягнення мети та вирішення завдань; 

 визначення сегментних проблем в макроекономічному середовищі. 

Для здійснення даної функції застосовуються наступні інструментальні 

методи: 

 методи теорії пізнання; 

 евристичні методи; 

 методи детермінованого факторного аналізу; 

 методи загального аналізу; 

 економіко-математичні методи. 

Результати реалізації функції оцінювання полягають у наступному: 

 визначення ступеня досягнення мети; 
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 визначення ступеня вирішення завдань; 

 виявлення сильних сегментів макроекономічного середовища; 

 виявлення слабких сегментів макроекономічного середовища; 

 формування подальших напрямів дослідження сегментної складової 

макроекономічного середовища. 

Функція діагностики полягає в детальному дослідженні причин 

відхилень від заданих параметрів і виявлення ознак невідповідності 

фактичного стану макроекономічного середовища та її сегментів 

запланованому. Зазначена функція дозволяє виявити та оцінити відповідний 

вплив різних індикаторів макроекономічного середовища на стан та розвиток 

національної економіки. Виявлені й досліджені різні індикатори є підґрунтям 

для формування діагнозу стану національної економіки та прогнозування 

подальшого розвитку сегментної складової макроекономічного середовища 

країни. 

Реалізація функції діагностики дозволяє вирішити наступні завдання: 

 отримати якісну характеристику стану макроекономічного 

середовища та її сегментів на основі базових якісних та кількісних 

орієнтирів; 

 дослідити вплив об’єктивних і суб’єктивних факторів системи 

державного регулювання на макроекономічне середовище; 

 обґрунтувати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на 

макроекономічне середовище та її сегментів; 

 визначити кількісну та якісну величину впливу суттєвих індикаторів 

в макроекономічному середовищі; 

 сформувати достовірний та неупереджений прогноз розвитку 

складових сегментів макроекономічного середовища; 

 забезпечити своєчасне реагування на відповідний вплив зовнішнього 

і внутрішнього середовища на систему державного регулювання 

національною економікою та її сегментів. 
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Для реалізації функції діагностування застосовуються наступні 

інструментальні методи: 

 загально наукові (методи теорії пізнання та евристичні методи); 

 економіко-логічні методи (методи детермінованого факторного 

аналізу, методи порівняння і групування, методи середніх величин та 

індексів, методи балансового зв’язку тощо); 

 економіко-математичні методи (методи економічної кібернетики, 

економетричні методи, методи математичного програмування, методи 

кореляційно-регресійного зв’язку, методи дослідження операцій тощо). 

Застосування зазначеного методичного інструментарію на 

макроекономічному рівні дозволяють побудувати моделі, які відображають 

залежність індикаторів національної економіки від позитивних та негативних 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Побудовані моделі 

пов’язують кількісні параметри з реальними умовами розвитку сегментної 

складової макроекономічного середовища країни. Отримані результати 

забезпечать формування достовірних та неупереджених прогнозів розвитку 

макроекономічного середовища та її сегментів, і стануть фундаментом 

науково-обґрунтованих рішень в системі державного регулювання 

національною економікою. 

Заключною функцією діагностування в системі державного 

регулювання макроекономічного середовища є пошук. 

Функція пошуку забезпечує процес обґрунтування пріоритетних 

рекомендацій щодо досягнення національною економікою бажаних 

результатів. Функція пошуку забезпечує виявлення та мобілізації 

невикористаних резервів для підвищення ефективності системи державного 

регулювання макроекономічного середовища та її сегментів.  

Реалізація функції пошуку дозволяє вирішити наступні завдання: 

 узагальнення результатів оцінювання та діагностики системи 

державного регулювання макроекономічного середовища та її сегментів; 

 пошук резервів динамічного розвитку індикаторів макроекономічного 
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середовища на основі вивчення міжнародного досвіду і досягнень науки й 

практики з урахуванням української ідентичності; 

 визначення області потенційних можливостей розвитку сегментних 

складових національної економіки; 

 розробка рекомендацій і заходів щодо використання потенціалу 

сегментних складових національної економіки; 

 формування оперативних, тактичних та стратегічних завдань 

розвитку системи державного регулювання макроекономічного середовища 

та її сегментів в трансформаційних умовах. 

Для реалізації функції пошуку застосовуються наступні 

інструментальні методи: 

 загальнонаукові; 

 економіко-логічні методи (методи детермінованого факторного 

аналізу, методи порівняння і групування, методи середніх величин та 

індексів, методи балансового зв’язку тощо); 

 економіко-математичні методи (методи економічної кібернетики, 

економетричні методи, методи математичного програмування, методи 

кореляційно-регресійного зв’язку, методи дослідження операцій тощо). 

Таким чином, діагностика відіграє суттєву роль в системі дослідження 

стану та розвитку макроекономічного середовища та її сегментів. 

Діагностика закладає фундамент для прийняття обґрунтованих, достовірних, 

неупереджених рішень в системі державного регулювання національною 

економікою та її сегментів. Якість та масштабність проведеного дослідження, 

в рамках діагностичної функції, буде істотно впливати на ефективність 

прийнятих відповідних рішень в системі державного регулювання. 

Діагностика в системі державного регулювання макроекономічного 

середовища наділена наступними аспектами: 

 достатньо зрозумілий інструмент дослідження; 

 дозволяє виявити відхилення та порушення в макроекономічному 

середовищі за характерними ознаками; 
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 швидкі часові рамки проведення; 

 ефективна при використанні значного обсягу різнопланової 

інформації; 

 забезпечує можливість прийняття адекватних рішень в системі 

державного регулювання макроекономічного середовища та її сегментів вже 

на попередньому етапі дослідження; 

 характерний взаємозв’язок з функціями державного регулювання: 

планування, прогнозування, моніторинг і контроль; 

 якісні та кількісні орієнтири у дослідженні; 

 дозволяє передбачити і запобігти негативні явища та процеси в 

макроекономічному середовищі та її сегментах. 

Таким чином, необхідно визначити, що діагностичне дослідження – це 

інструментальне забезпечення й область практичної діяльності, яка має на 

меті дослідження індикаторів, які характеризують макроекономічне 

середовище та її сегменти, для виявлення обставин, які забезпечать адекватну 

підтримку рішень в системі державного регулювання національною 

економікою та визначення потенційних можливостей динамічного розвитку 

макроекономічного середовища країни. 

Результати діагностичного дослідження можливо використовувати для 

оцінки наслідків прийняття поточних рішень в системі державного 

регулювання. 

Мета діагностики полягає у визначенні заходів, спрямованих на 

налагодження роботи всіх складових елементів системи та способів їх 

реалізації. Не можна здійснювати управління на будь-якому господарському 

й управлінському рівні, не маючи чіткого уявлення про його стан [156]. 

Мета діагностичного дослідження в системі державного регулювання 

макроекономічного середовища: підвищення результативності системі 

державного регулювання національною економікою на основі вивчення 

впливу внутрішніх та зовнішніх факторів з урахуванням процесів 
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глобалізації. Основні завдання діагностичного дослідження в системі 

державного регулювання макроекономічного середовища: 

 виявити обставини, які впливають на систему державного 

регулювання макроекономічного середовища та її сегментів; 

 визначити місце національної економіки у міжнародному 

середовищі; 

 визначити потенційні можливості динамічного розвитку 

національної економіки в умовах глобалізації. 

Предметом діагностичного дослідження в системі державного 

регулювання макроекономічного середовища можна вважати: теоретичні, 

методологічні та методичні засади державного регулювання національною 

економікою та її сегментів. 

Об’єктом діагностичного дослідження – макроекономічне середовище 

та його сегменти. 

Суб’єктами діагностичного дослідження в системі державного 

регулювання макроекономічного середовища виступають органи державної 

влади (Державна статистична служба, Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі, Державна аудиторська служба, Антимонопольний комітет, Фонд 

державного майна та інші) та науково-дослідні інститути, окремі фахівці, 

експерти тощо. 

У діагностичному дослідженні в системі державного регулювання 

макроекономічного середовища особливу увагу заслуговує інформаційна 

підтримка. Інформаційна підтримка у діагностичному дослідженні в системі 

державного регулювання макроекономічного середовища повинна 

відповідати визначеним вимогам. 

У наукових дослідженнях [259] встановлені наступні вимоги до 

інформації у діагностичному дослідженні: 

 повне дотримання принципів національних стандартів облікового 

процесу та звітності; 

 дохідливою та зрозумілою; 
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 доречною та достовірною; 

 ефективною, мінімальні витрати при максимальних результатах; 

 своєчасною та корисною; 

 кількісною та якісною; 

 порівняльною та послідовною; 

 трансформуватися у відповідності до міжнародних стандартів. 

Інформаційне забезпечення діагностичного дослідження в системі 

державного регулювання макроекономічного середовища дозволяє 

виокремити його на відповідні складові: процес формування аналітичної 

інформації за географічним та господарським сегментом макроекономічного 

середовища; процес передачі інформації від джерела до споживача; процес 

обробки та дослідження інформації; процес передачі інформації для 

зберігання. На макроекономічному рівні останні два процеси є вирішальними 

в системі державного регулювання макроекономічного середовища та її 

сегментів. В процесі обробки та дослідження макроекономічної інформації 

відбувається формування нової аналітичної інформації, яка є фундаментом 

формування альтернативних рішень та побудови прогнозів щодо 

удосконалення системи державного регулювання макроекономічного 

середовища та її сегментів. Процес передачі макроекономічної інформації на 

зберігання забезпечує інформацією процеси державного регулювання в 

майбутніх періодах. 

На рис. 3.4 представлено модель діагностики в системі державного 

регулювання макроекономічного середовища та її сегментів, яка складається 

з наступник взаємопов’язаних елементів: 

 формування мети та завдань діагностики; 

 визначення основних принципів діагностики; 

 функціональна підтримка; 

 вибір та застосування забезпечуючого методологічного інструментарію; 

 визначення об’єктів діагностики; 
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Рис. 3.4. Процес діагностики в системі державного регулювання 

макроекономічного середовища та його сегментів 
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 формування параметрів та індикаторів діагностики; 

 спостереження, вивчення і узагальнення аналітичної інформації 

щодо фактичних показників діагностики; 

 зіставлення фактичних показників з плановими показниками 

макроекономічного середовища; 

 формування результатів діагностики, пошук резервів і оцінка 

перспектив розвитку, розробка заходів щодо усунення негативних наслідків, 

у разі їх виникнення тощо; 

 формування ефективних рішень в системі державного регулювання 

макроекономічного середовища та його сегментів за результатами 

діагностики. 

В умовах глобалізації, європейського вектору розвитку національної 

економіки, агресивної політики зовнішнього оточення та нестійкого 

макроекономічного середовища, питання діагностики набувають особливого 

значення, яке характеризується значною нестійкістю впливу елементів 

відповідного середовища та підвищеними ризиками в системі державного 

регулювання макроекономічного середовища та його сегментів. 

Дослідження показало, що застосування діагностики в системі 

державного регулювання макроекономічного середовища та його сегментів 

дозволяє виявити патологічні зміни та вплив факторів розвитку соціальних і 

фінансово-економічних процесів, у тому числі, виявлення відхилень від 

запланованих макроекономічних параметрів. Діагностика в системі 

державного регулювання національною економікою орієнтована як на 

пізнання фінансових, економічних та соціальних протиріч у 

макроекономічному середовищі країни, так і на розробку заходів щодо їх 

вирішення з урахуванням пріоритетного його розвитку. 

Комплексний характер діагностики в системі державного регулювання 

макроекономічного середовища та його сегментів полягає в тому, щоб 

простежити динаміку досліджуваних процесів та явищ у взаємозв’язку, 

надати їм об’єктивну та неупереджену макроекономічну оцінку, дослідити 
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прямі і зворотні зв’язки між процесами, явищами та сегментами, які 

впливають на стан та розвиток національної економіки. 

Діагностика відображає причинно-наслідкові зв’язки та залежності 

відповідних компонентів макроекономічного середовища країни. Діагностика 

в системі державного регулювання макроекономічного середовища та її 

сегментів формує агрегований синтетичний висновок про стан та розвиток 

національної економіки, який здійснюється на основі різноманітної 

аналітичної інформації, її синтезу і зіставлення. Основна відмінність 

діагностики від аналізу макроекономічного середовища полягає в її цільовій 

спрямованості на виявлення відхилень від заданих макроекономічних 

параметрів та виявлення патології з урахуванням сегментної складової 

національної економіки. При цьому сукупність дій, які локалізують причину 

відхилення індикаторів національної економіки від результативного 

функціонування її суб’єктів, формує функціональне діагностування 

макроекономічного середовища, а визначене відхилення параметрів 

макроекономічного середовища від запланованих формує параметричне 

діагностування на макрорівні. 

 

 

3.4 Державний контролінг, як елемент системи управління 

національною економікою 

 

Наукові дослідження і практичні результати застосування системи 

контролінгу в управлінні суб’єктами господарювання переконливо свідчать 

про його необхідність й ефективність як одного з компонентів системи 

управління фінансово-господарською діяльністю. Але потенційні можливості 

контролінгу, як інструменту системи управління, можливе застосування не 

тільки на рівні суб’єкта господарської діяльності. У міжнародному 

середовищі достатньо розповсюджене застосування контролінгу на 

макрорівні. Визначений інструмент, при відповідній функціональній 
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адаптації в умовах відповідного макросередовища, може бути 

трансформований у державний контролінг в системі управління 

національною економікою. 

Фундаментальні та практичні аспекти контролінгу розвивалися 

поступово на протязі достатньо тривалого часу. Витоки контролінга 

знаходилися в сегменті державного управління та сягає своїми коренями в 

середнє століття. У XV столітті, при дворі англійського короля, існувала 

посада з назвою “Countrolloun”, посадовими обов’язками якого було 

документування та контроль за грошовими і товарними потоками [317]. 

Контролінг забезпечував реалізацію функції обліково-аналітичного 

процесу та контролю. За деяким часом, система контролінгу почала 

включати оцінку фінансово-економічних індикаторів та ефективності 

функціонування сегментів національної економіки. 

Щодо розвитку наукових підходів до обґрунтування побудови системи 

контролінгу, то особливий вплив мала криза 1930-их років у США, яка 

привела до банкрутств багатьох суб’єктів господарювання, що спонукало 

менеджерів шукати нові методи та погляди на систему управління. У той час 

почали розвиватися концептуальні та теоретичні засади контролінгу. 

Наприклад, у 1931 р. у США заснували Інститут контролерів Америки як 

фахової організації, покликаної уточнювати та розтлумачувати зміст та 

сутність контролінгу, розробляти його методичне забезпечення. З того часу, 

не дивлячись на реорганізацію цієї структури у Інститут фінансових 

директорів (“Financial Executive Institute”, 1962 р.), заклад мав великий вплив 

на загальне становлення контролінгу та його подальший розвиток з 

урахуванням розв’язання проблем управління фінансами, формуванням 

систем бюджетування та управлінського обліку [259]. 

Контролінг, в системі національної економіки, може стати одним із 

сучасних базових елементів системи державного управління. Підтвердимо 

думку багатьох науковців, що контролінг – це достатньо ємний і 

неоднозначний термін, тому що має достатню безліч трактувань з позиції 
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науковців та суб’єктів господарювання. На нашу думку, контролінг – це 

базова концепція, яка забезпечує відповідною аналітичною інформацію з 

метою відповідного впливу на управління сегментами національної 

економки. 

У наукових працях [54, 224, 259, 270, 317], контролінг – це інструмент 

системи управління суб’єктом господарювання, який забезпечує процес 

виявлення відхилень від запропонованих і затверджених процедур, 

положень, правил та забезпечує надання достовірної оцінки причин цих 

відхилень, конкретизує їх за ступенем участі в них працівників суб’єктів 

господарювання. 

На макроекономічному рівні, контролінг, на нашу думку, – це 

інструмент системи державного регулювання, за допомогою якого 

забезпечується динамічне стійке функціонування та ефективність 

національної економіки. 

Для розкриття базисної складової державного контролінгу необхідно 

дослідити функціональність державного контролю та державного 

контролінгу. 

У макросередовищі, контроль органів державної влади є однією з 

базових функцій управління на макрорівні, яка забезпечує дотримання 

законності і реалізацію прийнятих суб’єктами державного регулювання 

відповідних рішень. В умовах сьогодення, у системі державного контролю 

виділяють два сегменти: 

 суб’єкт державного управління, який забезпечує виконання 

контрольної функції, надає відповідну оцінку результатів діяльності 

суб’єктів національної економіки шляхом зіставлення визначених результатів 

з установленими та затвердженими державними стандартами або 

нормативами, при виявленні порушень застосовує фінансові або інші санкції 

відповідно до нормативно-правових актів країни; 

 суб’єкт державного управління, який забезпечує виконання 

контрольної функції, але не уповноважений у разі виявлення порушень 
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приймати будь-які санкції, обмежується лише інформуванням інших органів  

державної влади про результати своїх контрольних заходів. 

До першого сегменту відносяться: Державна фіскальна служба, 

Державна аудиторська служба та інші. До другого сегменту: депутатський 

контроль, президентський контроль, муніципальний контроль та інші.  

З метою наукового дослідження здійснимо формальне розмежування 

визначених сегментів державного контролю. Державний контроль за першим 

сегментом – це адміністративно-відповідальний контроль, за другим 

сегментом – інформаційно-попереджувальний контроль. 

Необхідно зазначити, що при наявності відмінностей, існує базова 

загальна ознака, яка полягає в тому, що основним змістом адміністративно-

відповідального й інформаційно-попереджувального державного контролю є 

отримання достовірних результатів якісного оцінювання об’єкта шляхом 

зіставлення фактичних параметрів з базовими, які відображені у 

відповідному нормативному забезпеченні. З урахуванням цієї загальної 

властивості всі результати якісного оцінювання такого типу пропонується 

визначати як “сегментна оцінка”. Термін “сегментна оцінка” застосовується у 

аспекті, який визначає, що за своїм змістом державний контроль не включає 

будь-яких інших процедур, крім оцінок порівняння. Відмінність визначеної 

оцінки полягає в тому, що стандарти або нормативи, які використовуються 

для порівняння визначені у нормативно-правових документах. Отримання 

даної оцінки відповідає основній  функції контролінгу, у якості якої виступає 

державний контроль. 

Державний контроль в окремих випадках орієнтується на дослідження 

ефективності і отримання інформаційно-аналітичних індикаторів, що є 

функціональним аспектом контролінгу. 

Результати визначеного дослідження формуються як при здійсненні 

державного контролю, так і при інших видах фінансово-економічних 

процедур: фінансовий моніторинг, макроекономічний моніторинг, 

дослідження статистичних спостережень, фінансове та соціально-економічне 
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прогнозування, розробка та вирішення індикативних стратегічних завдань 

соціально-економічного розвитку національної економіки. 

Все різноманіття фінансово-економічного параметричного оцінювання, 

яке не відносяться до сегментної оцінки має наступну складову: 

 оцінювання використання та збереження державних фінансових 

ресурсів; 

 оцінювання ефективності використання державних коштів і майна; 

 оцінювання системи національних рахунків; 

 оцінювання соціально-економічної ефективності відповідної 

діяльності та функціонування підконтрольних економічних об’єктів; 

 оцінювання результатів будь-якої діяльності, будь-якого процесу, 

будь-яких взаємозв’язків у інформаційному, аналітичному та соціально-

економічному аспекті. 

В умовах нестабільного внутрішнього та зовнішнього середовища, 

агресивної поведінки зовнішнього оточення країни, система державного 

регулювання відчуває гостру потребу у комплексній якісній науково-

обґрунтованій аналітичній інформації про поточний стан, потенційних 

можливостях, параметрах, умовах і ефективності функціонування 

сегментних складових національної економіки країни. Визначене необхідно 

для розробки та впровадження державної фінансової та соціально-

економічної політики, державних і регіональних пріоритетних програм, 

вдосконалення державних заходів регулювання розвитку економічних систем 

різних рівнів, регулювання бюджетного процесу з урахуванням 

децентралізованої складової. 

В умовах нестабільного внутрішнього та зовнішнього середовища, 

коли назріла необхідність в удосконаленні інформаційно-аналітичного 

супроводу функцій системи державного регулювання, виникає необхідність 

стратегічної розробки і реалізації сучасної моделі, яка була б здатна 

вирішити ці завдання. На наш погляд, в трансформаційних умовах такою 
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сучасною моделлю повинен стати державний контролінг та його 

концептуальна підтримка. 

Необхідно підкреслити, що державний контролінг представляє собою 

розширене та багатогранне тлумачення державного контролю. Для 

роз’яснення даного аспекту дослідимо, які існують моменти ідентичності 

визначених елементів і в чому полягають відмінності між ними в умовах 

сьогодення. 

Державний контролінг і контроль мають ряд загальних ознак і 

властивостей: 

 загальна місія – підтримка функцій державного регулювання 

національної економіки; 

 ідентичні суб’єкти регулювання; 

 єдність об’єктів. 

Але, державний контролінг орієнтований на більш широку, ніж 

державний контроль, систему забезпечуючих функцій, на більшу 

різноманітність для застосування прийомів, способів, методів та на більшу 

кількість  результатів. 

Базова принципова відмінність між державним контролем і державним 

контролінгом на макрорівні полягає в тому, що контроль в фінансово-

економічній сфері базується виключно на зіставленні фактичних параметрів з 

нормативними (плановими), закріпленими у відповідних документах, а 

контролінг оперує багатогранним комплексом прийомів, способів, методів 

тощо. Контролінг надає якісну оцінку фактичного стану об’єкта дослідження 

з позицій економічної теорії, політичної доцільності, соціально-економічної 

ситуації в країні з урахуванням сегментної складової. 

У системі державного контролінгу можливе застосування широкого 

спектру методів економіко-математичного моделювання. Схематичне 

представлення економіко-математичної підтримки системи державного 

контролінгу запропоновано на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Схематичне представлення економіко-математичної 

підтримки системи державного контролінгу 
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спектр: статистичні методи обробки фінансової та соціально-економічної 

інформації; макроекономічні моделі з математичним апаратом дослідження; 

сучасні підходи, інструменти та способи вимірювання; оцінка, аналіз та 

прогнозування фінансово-економічних явищ і процесів, які знаходять 

застосування у сучасному науковому просторі. Система державного 

контролінгу забезпечується також аналітичною інформацією зі споріднених 

галузей знань: соціальні та поведінкові науки; управління та 

адміністрування; право; публічне управління та адміністрування та 

міжнародні відносини. 

Слід зазначити, що в Україні починаються створюватися засади 

розвитку контролінгу у державному управлінні макроекономічного 
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регулюванні ще не забезпечує його ефективність на належному рівні. 

Зауважимо, що фактором негативного впливу є те, що в Україні функції 

контролінгу розпорошені між структурами системи державного управління з 

різним правовим статусом та повноваженнями, у тому числі здійснюється їх 

дублювання. Досі не створені ефективні механізми взаємодії органів 

контролінгу у державному регулюванні національної економіки.  

Таким чином, обґрунтування необхідності і перспективності 

формування і застосування на макрорівні державного контролінгу в системі 

регулювання національної економіки визначається наступними аспектами: 

 трансформаційні процеси та явища вимагають від системи 

державного регулювання якісної оцінки стану, тенденцій і механізмів 

розвитку національної економіки та її структурних сегментів з урахуванням 

фактору глобалізації; 

 системі державного управління для реалізації функції регулювання 

розвитку національної економіки необхідний механізм оцінювання 

ефективності її сегментів; 

 державна система країни не забезпечена інформаційно-аналітичними 

фінансово-економічними оцінками за наступних причин: формування 

відповідних функцій і методів у системі державного управління носить 

спонтанний, інтуїтивний, емерджентний характер; неякісне нормативно-

правове забезпечення; відсутність теоретико-методологічного забезпечення; 

відсутність уніфікованого методичного інструментарію; відсутня мотивація 

суб’єктів державного управління. 

Тому оптимальним механізмом вирішення сформованого протиріччя 

між об’єктивними потребами системи державного регулювання в оцінюванні 

фінансово-економічної інформації і реальним макроекономічним 

становищем є формування і впровадження системи державного контролінгу 

на макрорівні. 

Систему державного контролінгу на макрорівні необхідно розглядати 

як окремий вид контролінгу, який вирішує функцію комплексного 
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забезпечення структури державного регулювання фінансово-економічними 

індикаторами або оцінками за всіма сегментами. Зауважимо, що 

адміністративно-відповідальний контроль в тій його частині, який надає 

сегментну фінансово-економічну оцінку необхідно розглядати як 

структурний компонент державного контролінгу. 

Необхідно зазначити, що державний контролінг повинен 

функціонувати як підсистема державного регулювання на макрорівні, він 

повинен за своєю місією та змістом відповідати тій функції державного 

регулювання національної економіки, підтримку і супровід якої він 

забезпечує у трансформаційних умовах. Стратегічна значущість державного 

контролінгу полягає не тільки у формуванні необхідної фінансово-

економічної аналітичної інформації для макросистеми, а також є 

забезпеченням зворотного зв’язку між суб’єктами державного регулювання 

національної економіки. 

Завдання, зміст, актуальні принципи та відповідні функції державного 

контролінгу на рівні макросистеми формуються на підставі його мети – 

забезпечення системи державного регулювання аналітичними матеріалами 

комплексної оцінки стану і стратегічного розвитку національної економіки в 

трансформаційних умовах. Зауважимо, що в трансформаційних умовах 

державний контролінг в макроекономічній системі не може бути 

самостійним інститутом системи державного управління, але, будучи 

сегментом національної економіки, він матиме інституційну природу. Тому в 

умовах стратегічних змін, які притаманні нашій країні в останні роки, 

першим кроком на шляху до створення державного контролінгу повинна 

бути сформована теоретико-методологічна та нормативно-правова підтримка 

державного контролінгу. 

Необхідно підкреслити, що система державного контролінгу у 

механізмі регулювання національної економіки передбачає його 

застосування на всіх етапах, стадіях і у всіх сегментах державного 

управління. 
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Ступінь участі системи державного контролінгу в інформаційно-

аналітичному забезпеченні макроекономічного управління буде залежати від 

досягнутих масштабів державного регулювання сегментів національної 

економіки країни. Системне поширення державного регулювання фінансово-

економічних процесів на різні галузі та сектори макроекономічного 

середовища, визначає стратегічні можливості й орієнтири системи 

державного контролінгу. В умовах сьогодення впровадження державного 

контролінгу визначатиме рівень реалізації механізмів зворотних зв’язків між 

інститутами державного регулювання національної економіки в умовах 

стратегічних змін. 

Взаємодія всіх структурних компонентів системи державного 

регулювання економіки відображається у взаємопов’язаних сегментах 

державного контролінгу, що забезпечує єдність і цілісність системи 

державного контролінгу в умовах нестабільного середовища. Сегментні 

зв’язки системи державного контролінгу не є прямими зв’язками ієрархічної 

підпорядкованості. На наш погляд, всі складові державного контролінгу 

повинні бути організаційно відокремлені, що дозволить забезпечити 

отримання якісної аналітичної інформації.  

В умовах сьогодення, суб’єкти державного регулювання, розв’язуючи 

свої визначені завдання, забезпечують досягнення загальної мети системи 

державного управління. Таким чином, спільність мети формує основу єдності 

інституту державного регулювання, утому числі і єдність у системі 

державного контролінгу. 

Зауважимо, що єдність системи державного контролінгу за 

програмними компонентами не реалізується автоматично та має бути 

забезпечено відповідними складовими: визначеними принципами 

контролінгу, єдиними методологічними засадами, гармонізацією 

використовуваних класифікаторів, положень, стандартів, орієнтирів тощо. 

Принципове значення в умовах сьогодення має забезпечення 

державним контролінгом зворотних зв’язків між керуючою і керованою 
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системами, тобто між суб’єктами державного регулювання та 

господарюючими сегментами національної економіки. За таких обставин, 

система державного контролінгу дозволить через механізми зворотного 

зв’язку об’єднати контур управління фінансово-економічною системою, 

забезпечуючи тим самим підвищення ефективності державного регулювання 

фінансово-економічних процесів національної економіки з урахуванням її 

ефективного розвитку. Коригувальні дії в системі державного контролінгу 

забезпечать отримання таких результатів. 

Реагуючи відповідно на одержувані через державний контролінг 

сигнали зворотного зв’язку, суб’єкти державного регулювання в 

оперативному або тактичному режимі можуть коригувати прийняті рішення, 

у тому числі контролювати реалізацію фінансово-економічних та соціальних 

програм. Зазначене буде сприяти просуванню в направленні гармонізації 

економічних відносин і створення єдиного конкурентного економічного 

простору в умовах глобалізації міжнародного середовища. 

Забезпечення державним контролінгом механізмів зворотного зв’язку 

цінно також тим, що воно, у тому числі, поширюється на всі її сегментні 

складові, включаючи процес контролінгу на всіх ланках державного 

управління, які регулюють економічні відносини в різних галузях і секторах 

господарського комплексу країни. 

Конкретні функції контролінгу повинні бути диференційовані в 

залежності від приналежності сегменту державного контролінгу до певного 

суб’єкта державного регулювання, від функцій і повноважень спеціалістів з 

контролінгу. 

На рис. 3.6 наведений типовий комплекс функцій державного 

контролінгу на макрорівні. 

Система державного управління може бути орієнтована на реалізацію 

порівняння фактичних параметрів з офіційно встановленими нормативами 

або стандартами, що відповідає моделі сучасного державного регулювання, 

де визначається тільки управлінський вплив, але відсутня оцінка результатів 
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даних впливів і інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття 

оперативних, тактичних та стратегічних рішень на макрорівні. 

Застосування державного контролінгу, який включає визначені функції 

у раціональному їх поєднанні у системі державного регулювання 

національної економіки, дозволяє ліквідувати обмеженість у використанні 

потенційних можливостей системи державного управління щодо 

удосконалення регулювання розвитку макроекономічного середовища країни 

в трансформаційних умовах. 
 

 
 

Рис. 3.6. Типовий комплекс функцій державного контролінгу на 

макрорівні 
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Досліджуючи систему державного регулювання національної 

економіки країни в умовах агресивного внутрішнього та зовнішнього 

середовища необхідно відмітити наступне: 

По-перше, елементи державного контролінгу з урахуванням 

трансформаційних процесів і факторів глобалізації виникають, і вже по суті 

сформувалися в окремі сегменти моделі державного регулювання на 

макрорівні. 

Сучасним прикладом таких вже реалізованих елементів інформаційно-

аналітичної спрямованості, які відповідають меті, задачам та функціям 

державного контролінгу в системі регулювання національної економіки, 

може бути досвід розробок Департаменту економічної стратегії та 

макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України щодо прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2016 рік та основних макроекономічних показників економічного 

і соціального розвитку України на 2017-2019 роки.  

По-друге, державний контролінг в умовах глобалізації та європейської 

орієнтації країни є одним з базових інструментів забезпечення реалізації 

Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, яка визначає мету, вектори 

руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних 

оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов 

становлення та розвитку України. 

Розвиток національної економіки є одним із пріоритетних завдань у 

трансформаційних умовах нашої країни. Згідно Стратегії сталого розвитку 

“Україна – 2020”: вектор розвитку − це забезпечення сталого розвитку нашої 

держави, проведення структурних та необхідних реформ та, як наслідок, 

підвищення стандартів життя українського суспільства. Наша країна має 

стати державою з сильною економікою та з передовими інноваціями. Для 

цього, передусім, необхідно відновити макроекономічну стабільність, 

забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим засобом, 
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створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності та прозору 

податкову політику [259]. 

По-третє, державний контролінг у стратегічних аспектах забезпечить 

процес формування рекомендацій фінансово-економічної політики щодо 

забезпечення стабільного й збалансованого економічного зростання України 

та макроекономічне прогнозування можливих сценаріїв розвитку країни під 

впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. 

По-четверте, на протязі останніх років об’єктивно сформувалися умови 

для розробки та впровадження контролінгу в системі державного 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки. 

Елементами підтвердження виступають: необхідність удосконалення 

механізмів державного регулювання фінансово-економічних процесів 

національної економіки; значний науковий потенціал вчених і практиків 

щодо розробки та впровадження системи державного контролінгу на 

макрорівні. 

Застереженням проти миттєвого і формального рішення питання про 

запровадження системи державного контролінгу у регулюванні національної 

економки має бути те, що ефективним може бути тільки контролінг, який 

забезпечений властивостями самоналагоджуваної системи. У трансформаційних 

умовах державний контролінг не треба доводити до рівня елементарного 

технічного інструменту в забезпеченні функцій державного регулювання 

макроекономічної системи. 

Макроекономічна ефективність і дієвість запропонованого контролінгу 

в системі державного регулювання фінансово-економічних процесів 

національної економіки буде визначатися його здатністю функціонувати в 

якості самоналагоджуваної системи. Тому у державному контролінгу 

повинен бути присутній елемент самоорганізації і самоадаптації його до 

мінливих або агресивних умов внутрішнього і зовнішнього середовища та 

потреб державного регулювання фінансово-економічних процесів 

національної економіки. Зазначена властивість системи державного 
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контролінгу може бути забезпечена при наявності відповідного 

методологічного забезпечення. 

Завершуючи виклад теоретичних основ пропонованої системи 

державного контролінгу, необхідно сформулювати його визначення. 

Недоречним було б в даному випадку вдаватися до описового типу 

формулювання, яка, швидше за все, виявиться розмитою і невизначеною. 

Таким чином, на підставі конструктивного та суворо формалізованого 

підходу визначимо, що контролінг − це структурний сегмент системи 

державного управління, який забезпечує комплексне інформаційно-

аналітичне супроводження функцій державного управління, здійснюване з 

метою забезпечення ефективного функціонування та динамічного розвитку 

керованої макросистеми під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. Державний контролінг − це елемент системи державного 

регулювання національної економіки, який забезпечує комплексне 

інформаційно-аналітичне супроводження функцій суб’єктів державного 

управління з забезпечення стабільного й збалансованого економічного 

зростання країни. Державний контролінг у стратегічному аспекті 

спрямовується на підтримку вирішення стратегічних завдань країни, у тому 

числі: підвищення стійкості, динамічного, ефективного і безпечного розвитку 

національної економіки під впливом агресивних факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Державний контролінг може стати інноваційним аспектом в системі 

державного регулювання фінансово-економічних процесів національної 

економіки в умовах глобалізації, тому що він є дієвим інструментом 

забезпечення  системи управління на макрорівні та дозволить попередити або 

ідентифікувати на початковому етапі можливі макроекономічні ризики 

пов’язані з національною економікою і своєчасно вжити заходи щодо їх 

усунення або недопущення в трансформаційних умовах. 
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Висновки до розділу 3 

 

Запропоновані та обґрунтовані наукові підходи до формування системи 

фінансово-економічного моніторингу у державному регулюванні 

національної економіки, які передбачають застосування заданих елементів, 

кожен з яких виконує відповідну роль і забезпечує виконання поставлених 

завдань, з метою отримання аналітичних даних, які формуються у вигляді 

системи макроекономічних індикаторів та рейтингів. Фінансово-економічний 

моніторинг у системі державного регулювання національною економікою 

формує результати дослідження щодо реалізації важливих пріоритетних 

завдань державної політики економічного розвитку в умовах глобалізації та 

євроінтеграції. Моніторинг націлений на раннє виявлення негативних явищ в 

системі державного регулювання національної економіки та її сегментів. 

Фінансово-економічний моніторинг характеризується організаційними та 

управлінськими заходами, які використовуються комплексно, підвищуючи 

ефективність реалізації системи державного регулювання. Запропонований 

інструментарій дозволить скорегувати пріоритетні напрями державного 

регулювання фінансово-економічних процесів в трансформаційних умовах 

ринкової кон’юнктури.  

Розроблено концептуальний базис та методологічні положення щодо 

макроекономічного планування фінансово-економічного та соціального 

розвитку національного середовища в системі державного регулювання, які 

передбачають вибір специфічних стратегій і моделювання макроекономічних 

параметрів в системі державного регулювання, з метою забезпечення 

ефективного пріоритетного фінансово-економічного та соціального розвитку 

національної економіки на довгострокову перспективу з урахуванням 

векторів розвитку країни в умовах глобалізації та євроінтеграції. Методологія 

макроекономічного планування включає питання методики формування 

цілей і пріоритетних завдань розвитку макроекономічного середовища та 

його сегментів, визначення принципових вимог, яким повинен відповідати 
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процес планування на макрорівні. Доведено, що у макроекономічному 

плануванні повинен бути диференційований підхід з урахуванням галузевих 

аспектів, тому що істотно розрізняються, але часом і несумісні цілі розвитку 

відповідних сфер макроекономічного середовища. Результати державного 

макроекономічного планування забезпечать узгодження і взаємний 

компроміс інтересів суб’єктів макроекономічного середовища країни. 

Передумовою оптимальності результатів макроекономічного планування 

може бути проведення попереднього комплексного оцінювання ситуації в 

рамках передпланових напрацювань.  

Досліджено процес діагностики в системі державного регулювання 

макроекономічного середовища та його сегментів, який доповнюється 

компонентами взаємопов’язаних елементів, які орієнтовані на пізнання 

фінансових, економічних та соціальних протиріч у макроекономічному 

середовищі країни. Запропонована діагностика в системі державного 

регулювання макроекономічного середовища  дозволить виявити патологічні 

зміни та вплив факторів розвитку фінансово-економічних процесів,  у тому 

числі, відхилень від запланованих макроекономічних параметрів, та 

забезпечить розробку заходів щодо їх вирішення з урахуванням 

пріоритетного розвитку національної економіки. Діагностика в системі 

державного регулювання макроекономічного середовища та її сегментів  

формує агрегований синтетичний висновок про стан та розвиток 

національної економіки, який здійснюється на основі різноманітної  

аналітичної інформації, її синтезу і зіставлення. 

На підставі конструктивного та суворо формалізованого  підходу 

визначено, що контролінг − це структурний сегмент системи державного 

управління, який забезпечує комплексне інформаційно-аналітичне 

супроводження функцій державного управління, здійснюване з метою 

забезпечення ефективного функціонування та динамічного розвитку 

керованої макросистеми під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. Державний контролінг − це елемент системи державного 
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регулювання національної економіки, який забезпечує комплексне 

інформаційно-аналітичне супроводження функцій суб’єктів державного 

управління з забезпечення стабільного й збалансованого економічного 

зростання країни. Державний контролінг у стратегічному аспекті 

спрямовується на підтримку вирішення стратегічних завдань країни, у тому 

числі: підвищення стійкості, динамічного, ефективного і безпечного розвитку 

національної економіки під впливом агресивних факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Основні наукові положення, викладені у розділі, опубліковано в 

авторських роботах [98; 99; 104; 125; 128; 129]. 
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РОЗДІЛ 4 

МАКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

4.1 Інноваційно-інвестиційна орієнтовна функція державного 

регулювання національної економіки 

 

Загальні фактори сталого економічного зростання національної економіки 

– макроекономічна стабільність, ефективність і конкурентоспроможність 

внутрішнього середовища, яка у сучасних умовах визначається інноваційно-

інвестиційною спрямованістю господарського комплексу країни. Потенційний 

успіх, особливо, у глобальному фінансово-економічному просторі, у значній 

мірі залежить від інноваційної та інвестиційної діяльності, які є пріоритетними 

напрямами в умовах ринкової економіки. 

Науково-технічний та технологічний прогрес – найсуттєвіший 

компонент фінансово-економічного сталого розвитку національної економіки 

в умовах глобалізаційних трансформаційних перетворень. Особливо важлива 

роль у даному аспекті приділяється інноваційно-інвестиційним процесам. 

Інноваційний процес – це комплексна сукупність науково-технічних, 

технологічних і структурних перетворень, які відбуваються у процесі 

впровадження інновацій; це процес поетапного перетворення продукту 

мислення на результат науково-дослідної розробки. Інвестиційний процес – 

це системний процес залучення та використання всіх видів майнових та 

інтелектуальних цінностей, які вкладаються у визначені об’єкти 

господарського комплексу країни для забезпечення створення доданої 

вартості та (або) досягнення відповідного соціального ефекту. Інноваційно-

інвестиційний процес – це комплексне поєднання інновацій та інвестицій в 

системі національної економіки. 
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У міжнародному середовищі існує значна кількість форм управління 

інноваційно-інвестиційними процесами на відповідних рівнях управління з 

урахуванням сегментної складової: від підрозділів суб’єктів господарювання 

до держави в цілому, яка здійснює цілеспрямовану фінансово-економічну 

політику під впливом відповідних факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. Основна місія цілеспрямованої фінансово-економічної політики 

держави – стимулювання та забезпечення  інноваційної й інвестиційної 

активності у розвитку науково-технічного потенціалу національної 

економіки. 

У сучасних реаліях, місце і роль інноваційної політики у структурі 

державного регулювання національної економіки визначається 

особливостями інноваційного процесу як важливого об’єкта управління в 

умовах структурних перетворень. Інноваційний процес у значній мірі 

пов’язаний з матеріально-фінансовими відносинами, що переконливо 

виявляється в умовах державного регулювання ринкової економіки. Значна 

кількість інноваційних процесів у даному випадку реалізується суб’єктами 

господарювання приватної форми власності, тому інноваційні процеси 

виступають не як самоціль, а як засіб ефективного вирішення завдань 

операційної діяльності суб’єктів господарювання. За таких обставин, 

суб’єкти інноваційної діяльності націлені на практичні комерційні результати 

інновації, тому об’єктом управління є не тільки процес створення інновацій 

на рівні науково-технічних та фундаментальних розробок, а й питання 

комерціалізації новостворених або вдосконалених конкурентоздатних 

технологій, товарів або послуг. 

В умовах глобалізації зовнішнього середовища національна державна 

інноваційно-інвестиційна політика повинна бути спрямована на створення 

сприятливого фінансово-економічного клімату в інноваційній та 

інвестиційній сфері та бути важливою ланкою між фундаментальною 

наукою, прикладними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими та 

технологічними роботами і завданнями господарського комплексу країни. 
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Інноваційно-інвестиційна орієнтовна функція державного регулювання 

національної економіки базується на Законах України “Про інноваційну 

діяльність” та “Про інвестиційну діяльність”. 

Закон України “Про інноваційну діяльність” визначає  правові, 

економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної 

діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою 

інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки 

України інноваційним шляхом. Згідно із цим  Законом державну підтримку 

одержують суб’єкти господарювання всіх форм власності, які реалізують в 

Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають 

статус інноваційних [13]. 

Закон України “Про інвестиційну діяльність” визначає загальні правові, 

економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України. 

Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна 

суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на 

ефективне інвестування економіки України, розвитку міжнародного 

економічного співробітництва та інтеграції [10]. 

Визначимо, що підтримка інноваційно-інвестиційних процесів на рівні 

державного регулювання, формується на наступних аспектах: 

 орієнтаційний розвиток фундаментальної та прикладної науки; 

 підготовка фахівців наукової формації; 

 стратегічні напрями інноваційно-інвестиційної діяльності; 

 підтримка пріоритетних інноваційних та інвестиційних проектів; 

 розміщення державних замовлень на проведення науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт, які забезпечують 

початковий попит на нововведення, які потім знаходять широке застосування 

у національній економіці; 

 допомога у створенні та функціонуванні інноваційно-інвестиційних 

центрів, технопарків, технополісів, бізнес-інкубаторів; 
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 забезпечення на державному рівні створення інноваційно-

інвестиційної інфраструктури; 

 підтримка міжнародної науково-технічної кооперації, трансферту 

сучасних технологій; 

 створення за допомогою фіскальних та інших відповідних 

інструментів державного регулювання національної економіки сприятливого 

середовища, яке забезпечить інноваційно-інвестиційну активність 

господарського комплексу країни. 

У міжнародному науковому просторі, заходи державного регулювання  

в інноваційно-інвестиційній сфері визначаються характером прямого або 

непрямого впливу. 

Співвідношення прямого або непрямого впливу державного 

регулювання визначається станом національної економіки та концепцією 

побудованою на ринкових засадах або централізованому регулюванню. 

Відомо, що в період фінансово-економічного спаду національної економіки, 

як правило, переважає кейнсіанська макроекономічна теорія, у відповідності 

з якою, держава повинна регулювати економічні процеси за допомогою 

механізму впливу на сукупний попит: збільшення грошової маси, зниження 

відсоткових ставок, стимуляція інноваційної та інвестиційної діяльності. 

Зауважимо, що недостатність попиту компенсується за рахунок  бюджетного 

фінансування. У період зростання національної економіки державне 

регулювання обмежується, покладаючись на ринкові регулятори (попит та 

пропозиції) і пропонуючи суб’єктам, у тому числі інноваційно-

інвестиційному сегменту, самостійно позиціонувати свою господарську 

діяльність у відповідності до потреб країни.  

У міжнародному середовищі за ступенем активного втручання 

державного регулювання національної економіки виділяють країни: з 

переважанням концепції активного втручання державного механізму в 

управління національною економікою; з ринковим механізмом регулювання; 

змішаний варіант у фінансово-економічній та інноваційно-інвестиційній 
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політиці, за яким державне регулювання національної економіки поєднується 

з низьким ступенем централізації на макроекономічному рівні та 

використовуються непрямі методи державного регулювання при розвиненій 

системі узгодження інтересів суб’єктів державного регулювання та суб’єктів 

бізнес-середовища. У дослідженні питань інноваційно-інвестиційного 

орієнтованого розвитку національної економіки та її сегментів, потенційно 

важливе стратегічне значення надається системі державного регулювання 

інноваційно-інвестиційної діяльності, участі суб’єктів державного 

регулювання у зміцненні інноваційного та інвестиційного потенціалу 

національної економіки. Необхідність державного регулювання в 

інноваційно-інвестиційному сегменті національної економіки викликана 

об’єктивними обставинами, які не притаманні ринковій кон’юнктурі. 

Зауважимо, що економічне зростання в країні базується на поєднанні 

екстенсивних і інтенсивних індикаторах національної економіки. До 

екстенсивних індикаторів відносять, наприклад, приріст маси використаних 

матеріальних ресурсів; під інтенсивними індикаторами  розуміється 

поліпшення якості застосовуваних матеріальних ресурсів і підвищення 

ефективності їх використання в умовах господарської діяльності. 

У глобальному міжнародному середовищі можливості збільшення 

виробництва товарів або послуг за рахунок екстенсивного фактору значно 

обмежується, тому стратегічне значення для ефективного фінансово-

економічного розвитку набувають сучасні інтенсивні компоненти розвитку – 

підвищення якості і продуктивності праці. До інтенсивних компонентів 

також відноситься впроваджені позитивні результати інноваційної 

діяльності, які збільшують віддачу від необоротних та оборотних активів і 

забезпечує сучасні можливості для стратегічного якісного зростання 

результатів господарської діяльності. 

У сучасній глобальній міжнародній економічній системі внесок 

науково-технічного прогресу в приріст валового внутрішнього продукту є 

значним, а саме частка інноваційної складової у значної кількості країн з 
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розвиненою ринковою економікою складає понад 65 % валового 

внутрішнього продукту. Даний аспект підтверджує, що суб’єкти державного 

управління повинні бути зацікавлені в динамічному розвитку інноваційного 

та інвестиційного процесу, які притаманні ринковій економіці. Необхідно 

зауважити, що інноваційно-інвестиційний розвиток національної економіки 

істотно впливає на стан загальної економічної системи країни, тому що під 

впливом інноваційних та інвестиційних процесів змінюється сегментна 

структура національної економіки. Відомо, що за рахунок збільшення 

ефективності використання відповідних ресурсів, частина їх вивільняється і 

перерозподіляється у господарській діяльності національної економіки. 

В трансформаційних умовах інноваційно-інвестиційні процеси 

набувають все більшої соціальної спрямованості. Ефективність національної 

економіки за рахунок інноваційно-інвестиційних процесів, дозволяє 

збільшити доходи домогосподарств, підвищити рівень життя, вплинути на 

рівень зайнятості населення, забезпечити сучасний європейський рівень 

освіти, охорони здоров’я, культури та інші складові життя суспільства. 

Особливо вони впливають на підвищення обороноздатності країни. Все це 

визначає інновації та інвестиції суттєвою складовою державного 

регулювання національної економіки. 

Як зазначалося у дослідженні, державне регулювання інноваційно-

інвестиційної діяльності у міжнародному середовищі здійснюється на всіх 

рівнях управління економікою: на рівні країни; на рівні регіону; на рівні 

підприємства. Суттєвою метою державного регулювання інноваційної та 

інвестиційної діяльності в трансформаційних умовах є: забезпечення 

стратегічних прогресивних перетворень у господарській діяльності; 

підвищення конкурентоспроможності національних товарів та послуг; 

зміцнення безпеки та обороноздатності країни в умовах агресивного 

міжнародного середовища. В умовах сьогодення визначена мета досягається 

шляхом забезпечення вільної наукової думки, освітньої та наукової 

інтеграції, захисту об’єктів інтелектуальної власності, постійного і активного 
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розвитку міжнародного наукового-технічного та технологічного 

співробітництва. У сучасних макроекономічних умовах, коли витрати 

фінансових ресурсів на використання інновацій є значно високими, зростає 

невизначеність щодо їх успішного впровадження, господарчій сегмент 

національної економіки воліє орієнтуватися не на стратегічне уявлення, а на 

існуюче співвідношення попиту і пропозиції, тому тільки державна 

стратегічна активність здатна забезпечити позитивну реалізацію 

інноваційних проектів, потреба в яких обумовлена загальнонаціональними 

інтересами країни. Зауважимо, що фінансування інноваційної діяльності є 

важливою умовою інноваційно-інвестиційної активності суб’єктів 

господарювання, оскільки інноваційно-інвестиційні процеси вимагають 

значної фінансової підтримки. У міжнародному середовищі основними 

джерелами інноваційної діяльності є бюджетне фінансування. Структура та 

динаміка фінансування інноваційної діяльності  в Україні, за період 2000-

2016 рр., (табл. 4.1), показує мінімальну участь держави у її фінансуванні. 

Наведена статистична інформація, за даними Державної статистичної 

служби України, підтверджує що основним джерелом фінансування 

інноваційної діяльності в Україні протягом 2000-2016 рр., інформація за 

2016 рік – прогнозна, залишаються власні кошти суб’єктів господарювання, 

на частку яких приходиться близько 90 % загального обсягу витрат на 

інновації. Інші джерела фінансування не мають значного впливу на 

фінансування інноваційної діяльності України. Зауважимо, що фінансування 

інноваційної діяльності з державного бюджету знаходиться на дуже 

низькому рівні. Прикрим є також те, що навіть іноземні інвестиції майже 

завжди перевищували бюджетне фінансування. 

Забезпечення інноваційними розробками, створеними у державному 

сегменті, приватних суб’єктів господарювання, максимізує потенційну 

конкурентоспроможність результатів їх діяльності у міжнародному 

середовищі та забезпечує формування позитивного сальдо торгового 
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балансу, у тому числі, забезпечує збільшення надходжень до державного 

бюджету за рахунок відповідних податкових нарахувань. 

Таблиця 4.1 

Джерела та структура фінансування інноваційної діяльності в Україні 

Роки Загальна 
сума 

витрат, 
млн. 
грн. 

у тому числі за рахунок джерел 
власних державного 

бюджету 
іноземних 
інвесторів 

інші джерела 

млн. 
грн. 

% млн. грн. % млн. грн. % млн. 
грн. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2000 1757,1 1399,3 79,64 7,7 0,44 133,1 7,57 217 12,35 
2001 1971,4 1654 83,90 55,8 2,83 58,5 2,97 203,1 10,30 
2002 3013,8 2141,8 71,07 45,5 1,51 264,1 8,76 562,4 18,66 
2003 3059,8 2148,4 70,21 93 3,04 130 4,25 688,4 22,50 
2004 4534,6 3501,5 77,22 63,4 1,40 112,4 2,48 857,3 18,91 
2005 5751,6 5045,4 87,72 28,1 0,49 157,9 2,75 520,2 9,04 
2006 6160 5211,4 84,60 114,4 1,86 176,2 2,86 658 10,68 
2007 10821 7969,7 73,65 144,8 1,34 321,8 2,97 2384,7 22,04 
2008 11994,2 7264 60,56 336,9 2,81 115,4 0,96 4277,9 35,67 
2009 7949,2 5169,4 65,03 127 1,60 1512,9 19,03 1140,6 14,35 
2010 8045,5 4775,2 59,35 87 1,08 2411,4 29,97 771,9 9,59 
2011 14333,9 7585,6 52,92 149,2 1,04 56,9 0,40 6542,2 45,64 
2012 11480,6 7335,9 63,90 224,3 1,95 994,8 8,67 2925,6 25,48 
2013 9562,6 6973,4 72,92 24,7 0,26 1253,2 13,11 1311,3 13,71 
2014 7695,9 6540,3 84,98 344,1 4,47 138,7 1,80 672,8 8,74 
2015 13813,7 13427 97,20 55,1 0,40 58,6 0,42 273 1,98 
2016 23229,5 22036 94,86 179 0,78 23,4 0,10 991,1 4,26 

 

Необхідно відмітити, що спільне впровадження інноваційно-

інвестиційних пріоритетних проектів державного та приватного сектору 

національної економіки, забезпечить зростання доходів держави, які можуть 

бути спрямовані на подальше стратегічне фінансування інноваційної 

діяльності та вирішення відповідних соціально-економічних питань в умовах 

глобалізації. Зауважимо, що відповідний вплив держави на науково-технічну, 

технологічну, інвестиційну та фінансово-економічну складову національної 

економіки, з метою формування позитивної динаміки інноваційно-
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інвестиційної активності у відповідному середовищі,  необхідно розглядати 

як державне регулювання.  

Індикатори фінансування інноваційної діяльності в Україні 

представлені на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Індикатори фінансування інноваційної діяльності в Україні 

протягом 2000-2016 рр. 

 
Таким чином, державне регулювання відповідного сегменту 

національної економіки – це вплив держави на інноваційно-інвестиційні 

процеси спрямовані на забезпечення або підтримання певних трансформацій 

за рахунок сприяння формуванню мікроекономічних зв’язків, координації 

фінансово-економічної діяльності на аспектах узгодження інтересів 

приватної і національної спрямованості. 

Базовими функціями суб’єктів державного регулювання  інноваційно-

інвестиційного сегменту виступають: 

 створення умов для формування та розвитку інноваційно-

інвестиційного сегменту національної економіки; 

 формування фондів інноваційно-інвестиційного фінансування; 

 здійснення координації інноваційно-інвестиційних процесів; 

 формування або підтримка інноваційно-інвестиційної інфраструктури; 

 підтримка конкуренції у даному сегменті; 
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 страхування інноваційно-інвестиційних ризиків; 

 забезпечення дійсного захисту авторських прав і прав 

іноваторів;формування кадрового потенціалу; 

 інституційне забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів у 

відповідних галузях національної економіки; 

 максимізація соціально-економічної складової інноваційно-

інвестиційних процесів; 

 формування міжнародної підтримки.  

До регулюючих компонентів також відносяться нормативно-правові, 

організаційно-технічні й фінансово-економічні умови, які повинна 

забезпечити країна для розвитку та стимулювання інноваційно-інвестиційної 

складової національної економіки. 

До фінансово-економічних заходів можна віднести: механізм 

регулювання податкового навантаження, підтримку національної інноваційної 

продукції у міжнародному середовищі, регіональну фінансово-економічну 

підтримку тощо. 

Суттєвими аспектами державного регулювання процесів інноваційно-

інвестиційної діяльності є: 

 державне сприяння формуванню та розвитку інноваційно-

інвестиційної інфраструктури; 

 кадрове забезпечення; 

 інформаційно-аналітична підтримка. 

У трансформаційних умовах та міжнародної глобалізації підтримка 

наукових досліджень у національній економіці – є стратегічним напрямом 

макроекономічної політики нашої країни. Система державного управління 

повинна забезпечити довільність у науковому дослідженні, результати якого 

формують фундаментальне підґрунтя для подальших стратегічних 

нововведень у системі національної економіки. Також система державного 

управління повинна створювати стимули та відповідну інноваційно-

інвестиційну інфраструктуру, яка зорієнтує результати науково-дослідних, 
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дослідно-конструкторських та технологічних робіт на їх впровадження, 

комерціалізацію та прикладне використання з метою забезпечення 

максимізації результатів діяльності відповідних сегментів національної 

економіки. 

В умовах агресивної політики зовнішнього оточення України, 

державою робляться стратегічні кроки зі створення сучасної національної 

інноваційної-інвестиційної системи, причому економічна динаміка 2016-

2017 років дозволяє говорити про перехід до її нової моделі фінансово-

економічного зростання, заснованого на інноваційно-інвестиційних 

елементах. 

В умовах сьогодення державне регулювання впровадження та 

підтримки наукової і науково-технічної діяльності для задоволення потреб 

внутрішнього середовища країни у технологічному розвитку забезпечується 

шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади. 

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу 

суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та 

інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної 

державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і 

невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для 

реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-

технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та 

світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, 

культурних та інших потреб [14]. 

Важливе місце в регулюванні і стимулюванні науково-технічного та 

технологічного напрямку займає підтримка та розвиток кадрового 

потенціалу. Необхідно підтвердити, що система державного регулювання має 

гарантувати науковим працівникам та фахівцям-інноваторам достатній для 

плідної діяльності соціально-економічний рівень життєдіяльності. 

Державна функціональна система повинна забезпечити наступність у 

науковій сфері, яка може у стратегічній спрямованості бути аспектом 
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розвитку системи підготовки наукових кадрів і стимулюванням талановитої 

молоді в сферу науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт.  

Також необхідно ще раз підтвердити, що держава повинна на 

достатньому рівні фінансувати фундаментальні наукові дослідження і 

ефективні пріоритетні прикладні науково-дослідні, дослідно-конструкторські 

та технологічні роботи загальнодержавного міжгалузевого й соціального 

значення національної економіки. Одночасно повинна сприяти широкому 

залученню у сферу науково-дослідної, дослідно-конструкторської та 

технологічної роботи ресурсів інвесторів недержавного сегменту 

національної економіки. Базовим завданням фінансової державної підтримки 

є забезпечення на визначеному рівні фінансування наукових досліджень і 

розробок, а саме, частка витрат на науково-дослідні, дослідно-

конструкторські та технологічні роботи у валовому внутрішньому продукті 

країни. 

Обсяг фінансування НАН України за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету України в 2017 році визначений у сумі 2 млрд. 701 млн. 

гривень, що на 31,1 % більше за обсяг фінансування 2016 року. Але у 

2016 році витрати на науку скорочено до безпрецедентно низького рівня – 

0,18 % валового внутрішнього продукту. На 2017 рік бюджетне фінансування 

науково-дослідної, дослідно-конструкторської та технологічної роботи 

закладено ще менше – 0,16 % валового внутрішнього продукту. На нашу 

думку, це означає, що наукова галузь національної економіки буде 

продовжувати втрачати наукові кадри, молодих фахівців та відповідну 

наукову інфраструктуру. 

Зауважимо, що недостатній рівень бюджетного фінансування та 

матеріально-технічна база, яка не відповідає сучасним вимогам ринкової 

економіки, призвели до значного падіння престижу науково-дослідної роботи 

та, як підтверджує статистика, значного відтоку якісних наукових кадрів. 

Треба відмітити, що система управління наукою, яка має місце у 
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сьогоднішніх реаліях часу, втратила свою ефективність. Тільки до 20 % 

державного бюджетного фінансування, за даними 2016 року, йде на 

створення інноваційного продукту, а решта, спрямовується на забезпечення 

фінансово-господарської діяльності державних наукових установ, а повинно 

бути навпаки. Відмітимо, що фінансування грантів, як інструмент, мало 

достатньо обмежене використання у зв’язку з відсутністю відповідних 

інституцій фінансування у сучасних умовах нашої країни. 

У відповідності з Законом України “Про наукову і науково-технічну 

діяльність” у 2017 році в Україні мають запрацювати Національна рада 

України з питань розвитку науки і технологій та Національний фонд 

досліджень України, які будуть інституційним забезпеченням інноваційно-

інвестиційної складової національної економіки. 

Треба зазначити, що українська наука майже втратила функції впливу 

на соціально-економічний та фінансовий розвиток країни, а показники 

науково-технічного та технологічного потенціалу знизилися до дуже 

небезпечного рівня. Тому потребує вирішення у науковій та інших суміжних 

сферах національної економіки низки нагальних проблем. 

З цією метою урядом України розроблено проект “Середньостроковий 

план пріоритетних дій уряду до 2020 року” [288]. У табл. 4.2 визначені 

стратегічні завдання плану пріоритетних дій головного суб’єкта державного 

управління до 2020 року на підставі [288]. 

Перераховані у табл. 4.2 стратегічні завдання плану пріоритетних дій 

головного суб’єкта державного управління до 2020 року, на наш погляд, 

мають декларативний характер, тому що невизначено механізм вирішення 

задекларованих завдань та відсутні джерела фінансування для їх реалізації. 

Особливо цікавим є завдання щодо нової системи управління та 

фінансування науки. Зазначимо, щоб розпочати необхідні зміни в сфері 

управління та фінансування науки необхідно визначити базові та стратегічні 

пріоритети щодо вирішення визначеного завдання. 
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Таблиця 4.2 

Стратегічні завдання плану пріоритетних дій головного суб’єкта 

державного управління до 2020 року 
Визначені 

цілі 
Сегмент 

національної 
економіки 

Стратегічні завдання 

1 2 3 
Економічне 
зростання  

Розвиток бізнесу і 
виробництва 

 спрощення адміністрування податків як 
інструмент залучення інвестицій та створення нових 
робочих місць; 

 реформа митниці як інструмент покращення 
інвестиційного середовища; 

 створення системи моніторингу та контролю 
державної допомоги суб’єктам господарювання; 

 розвиток конкуренції, малого та середнього 
бізнесу; 

 створення умов для технологічного прориву; 
 створення умов для економічної 

незалежності; 
 розширення та переорієнтація 

зовнішньоекономічних зв’язків України; 
 регіональний економічний розвиток; 
 сприяння продуктивній зайнятості, залучення 

громад до ринку праці; 
 розвиток мінерально-сировинної бази України 

 Агропромисловий 
комплекс  

 земельна реформа; 
 стимулювання розвитку агропромислового 

комплексу; 
 якість і безпечність харчових продуктів; 
 розвиток органічного ринку 

 Енергетика і ЖКГ  підвищення рівня енергетичної незалежності; 
 впровадження принципів Третього енергетичного 

пакета ЄС; 
 розвиток житлово-комунального господарства; 
 енергоефективність та енергозбереження; 
 реформа вугільної галузі; 
 розвиток відновлюваної енергетики 

 Транспортна 
інфраструктура 

 розвиток транзитного потенціалу та інтеграція 
України до міжнародної транспортної системи; 

 розвиток дорожнього господарства та 
автомобільних перевезень; 

 сталий розвиток водного транспорту України; 
 реформування залізничного транспорту; 
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 розвиток авіаційної галузі відповідно до 
європейських стандартів 

Продовження табл. 4.2 
1 2 3 

Ефективне 
врядування 

Ефективне 
врядування 

 удосконалення системи стратегічного 
планування, формування і координації державної 
політики; 

 розвиток електронного урядування; 
 децентралізація; 
 належне екологічне врядування; 
 стале використання водних ресурсів; 
 нова кліматична політика; 
 вдосконалення системи державної реєстрації; 
 запровадження середньострокового 

бюджетного планування; 
 формування професійного корпусу державної 

служби та залучення до нього громадян України; 
 збереження природної спадщини 

Розвиток 
людського 
капіталу 

Охорона здоров’я   нова система організації охорони здоров’я на 
засадах медичного страхування;  

 реформування екстреної медичної допомоги 
(ЕМД) та медицини катастроф (МК); 

 збільшення доступності лікарських засобів; 
 розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у 

територіальних громадах; 
 розвиток системи громадського здоров’я; 
 удосконалення надання високоспеціалізованої 

медичної допомоги 
 Освіта і наука  нова система управління та фінансування науки; 

 якісна, сучасна і доступна загальна середня освіта 
(Нова українська школа); 

 модернізація професійно-технічної освіти; 
 забезпечення якості вищої освіти 

 Соціальна 
підтримка 

 забезпечення ефективної державної соціальної 
підтримки населення; 

 створення справедливої системи пенсійного 
страхування 

 Культура  створення Суспільного телебачення і 
радіомовлення України; 

 зміцнення позицій державної мови в культурно-
інформаційному просторі; 

 створення електронного інформаційного ресурсу 
культурної спадщини і культурних цінностей; 

 підвищення рівня культурних послуг в місцевих 
громадах; 



255 
 

 модернізація системи стимулів для культурно-
мистецької діяльності; 

 модернізація змісту та умов надання мистецької освіти 
Продовження табл. 4.2 

1 2 3 
 Молодь і спорт  дотримання нормативів забезпечення 

населення дитячо-юнацькими спортивними школами 
відповідно до Державного соціального стандарту у 
сфері фізичної культури спорту; 

 формування позитивного іміджу України у 
світовому спортивному русі; 

 створення нових можливостей для молоді; 
 національне патріотичне виховання; 
 створення умов для оздоровчої рухової 

активності та ведення здорового способу життя 

Встановлення 
верховенства 
права 

Боротьба з 
корупцією 

 забезпечення ефективної роботи превентивних 
антикорупційних підрозділів; 

 забезпечення функціонування Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування; 

 реформа системи пробації та ресоціалізація; 
 удосконалення системи державного контролю за 

партійними фінансами; 
 підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, та прирівняних до них 
осіб, а також громадськості; 

 реформа системи виконання судових рішень; 
 запровадження антикорупційних програм 

Безпека і 
оборона  

Оборона держави  упровадження професіоналізації сил оборони 
та створення необхідного військового резерву; 

 упровадження об’єднаного керівництва 
силами оборони; 

 упровадження об’єднаної системи логістики і 
системи медичного забезпечення; 

 упровадження ефективної політики, системи 
планування і управління ресурсами в секторі 
оборони 
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 Дипломатія  просування інтересів України у світі; 

 забезпечення інформаційного суверенітету 
України та розбудова системи державних 
стратегічних комунікацій; 

 захист та відновлення політико- 
дипломатичним шляхом суверенітету і 
територіальної цілісності України 

Продовження табл. 4.2 
1 2 3 

 Донбас і Крим  інформаційна реінтеграція окремих територій 
Донецької та Луганської областей, де органи 
державної влади тимчасово не здійснюють своїх 
повноважень, і тимчасово окупованої території АР 
Крим; 

 зміцнення соціальної стійкості, захист прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб та інших 
категорій населення; 

 вирішення проблемних питань на територіях, що 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту 

 Внутрішня 
безпека 

 забезпечення безпеки дорожнього руху; 
 ефективне та безпечне поводження з відходами; 
 автоматизація процесів реалізації державної 

політики у сферах міграції; 
 забезпечення боєздатності та готовності 

Національної гвардії до виконання завдань; 
 створення ефективної системи захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та пожеж. 
 

На наш погляд, необхідно: 

 розробити механізм забезпечення та впровадження наукової і 

науково-технічної діяльності; 

 створити умови щодо підвищення ефективності наукових досліджень 

і використання їх результатів для забезпечення стратегічного розвитку 

національної економіки. 

Інноваційно-інвестиційна орієнтовна функція державного регулювання 

національної економіки потребує значної інформаційно-комунікаційної 

підтримки. До числа базових передумов розвитку інноваційно-інвестиційних 

процесів відноситься інформатизація суспільства країни. Для ефективного 
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розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності в українському суспільстві 

повинні бути сформовані і підтримуватися на відповідному рівні 

комунікаційні канали поширення інформації інноваційно-інвестиційної 

спрямованості: форуми, бізнес-ланчі, семінари, конференції тощо. У цій 

сфері органам державної влади слід активно здійснювати політику 

стимулювання інформатизації суб’єктів внутрішнього середовища, в тому 

числі за допомогою створення національного інноваційно-інвестиційного 

інформаційного ресурсу. Єдиний технологічний простір для інноваційно-

інвестиційних пріоритетних проектів повинна забезпечувати державне 

регулювання стандартизації та сертифікації продукції або послуг, під якою 

розуміється діяльність з визначення принципів, відповідних критеріїв і 

характеристик з метою забезпечення безпеки робіт або послуг для 

навколишнього середовища, життя, здоров’я і майна, а також якості 

продукції або послуг відповідно до рівня розвитку науки і технологій в 

умовах глобалізації. 

Інвестиційна складова інноваційно-інвестиційної  орієнтовної функції 

державного регулювання національної економіки реалізується за допомогою 

грошових вкладень в необоротні та оборотні активи господарського 

комплексу за рахунок бюджетних асигнувань. Але виникає проблема, яка 

полягає у тому, що фундаментом конкурентоспроможності національних 

виробництв є суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють основну 

частину валового внутрішнього продукту та забезпечують роботою більшість 

працездатного населення країни. У зв’язку з цим державні інвестиції є 

ресурсом, які повинні забезпечувати ефективне функціонування 

малорентабельним, але стратегічно важливими інфраструктурним сегментам 

національної економіки. З міжнародного досвіду відомо, що розвиток 

інфраструктурних сегментів сприяє стабілізації загального рівня економічної 

активності господарського комплексу країни. У завдання державного 

регулювання входить стимулювання залучення приватного капіталу в 

інноваційно-інвестиційну сферу національної економіки. Зауважимо, що 
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саме за рахунок ефективних приватних інвестицій можливий істотний 

стратегічний інноваційно-інвестиційний прорив національної економіки в 

умовах трансформації. На відміну від державних, приватні інвестиційні 

ресурси направляються у максимально рентабельні інноваційні проекти, які 

реалізуються на національному ринку та у перспективі у міжнародному. 

На державному рівні для забезпечення інноваційно-інвестиційної 

орієнтовної функції державного регулювання національної економіки 

повинна формуватися інноваційно-інвестиційна та промислова політика з 

урахуванням фактору глобалізації.  

Базовою метою державної інноваційної політики є створення 

соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного 

відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, 

забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- 

та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів 

конкурентоздатної продукції [13]. 

На нашу думку, державна інноваційно-інвестиційна політика – це 

стратегічний комплекс цілей і методів впливу державного сектору на 

економіку і суспільство в цілому, пов’язаних з ініціюванням і максимізацією 

фінансово-економічної і соціальної ефективності інноваційно-інвестиційних 

процесів національної економіки. 

Інноваційно-інвестиційна політика нашої країни повинна будуватися в 

руслі національної економічної стратегії з урахуванням факторів впливу 

міжнародного середовища, у тому числі фактору глобалізації. В умовах 

агресивного зовнішнього оточення, регулювання інновацій та інвестицій стає 

одним з суттєвіших компонентів державної фінансово-економічної політики. 

Зауважимо, що частка державного втручання в інноваційно-інвестиційні 

процеси в умовах глобалізації в значній мірі визначається загальними 

механізмами фінансово-економічного регулювання в національній економіці. 

Необхідно зазначити, що як частина цих механізмів, інституціональна 

фінансово-економічна політика визначає фінансово-економічну та соціальну 
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сферу інноваційно-інвестиційних процесів – сукупність суб’єктів 

господарювання національної економіки і відносин між ними з урахуванням 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Важливим аспектом державної стратегічної політики інноваційно-

інвестиційної діяльності повинно стати пріоритетне орієнтування галузевих 

складових національної економіки на впровадження результатів науково-

дослідних або дослідно-конструкторських розробок. 

Необхідно підкреслити, що одночасне проведення політики 

пріоритетного орієнтування галузевих складових національної економіки і 

структурованої промислової політики передбачає виявлення і врахування 

можливих науково-технічних досягнень, визначення заходів фінансово-

економічної безпеки, які забезпечать стабілізацію і динамічне збільшення 

макроекономічних показників країни. 

Пріоритетне орієнтування галузевих складових національної економіки 

повинна супроводжуватися перерозподілом фінансових або матеріальних 

ресурсів з неефективних галузей на користь тих, які забезпечують 

формування високої доданої вартості на одного працівника. Також необхідно 

враховувати стратегічну складову конкурентоспроможність галузей, які 

забезпечують місце країни в міжнародному поділі праці, багатогалузеве 

призначення вироблених товарів і необхідність їх використання в інших 

сегментах національної економіки в умовах розвиненої міжнародної 

конкуренції. 

У міжнародному середовищі за рівнем і формам підтримки 

інноваційно-інвестиційної сфери прийнято виділяти національну стратегію 

активного втручання та децентралізованого сегментного регулювання. 

Національна стратегія активного втручання визнає науково-дослідну, 

науково-технічну та інноваційно-інвестиційну діяльність базовими і 

безумовними факторами фінансово-економічного зростання національної 

економіки в трансформаційних умовах. Зауважимо, що її реалізація 

передбачає значні зміни у нормативно-правовому інформаційному полі й у 
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міжнародній політиці країни та забезпечить відповідний взаємозв’язок між 

суб’єктами державного управління і національними товаровиробниками, які 

сформують спільну сегментну позицію у міжнародному господарському 

просторі з урахуванням факторів глобалізації. Зауважимо, що у визначених 

аспектах державна система не тільки виконує орієнтовну функцію, але й 

приймає важливу участь в організації та фінансуванні пріоритетних 

інноваційно-інвестиційних проектів або стратегічних програмах, які 

забезпечать вагомий внесок у розвиток макроекономічного середовища 

країни. 

Національна стратегія децентралізованого сегментного регулювання 

передбачає, що державна система зберігає свою вагомість, але при цьому 

виключаються жорсткі директивні зв’язки, які є елементами національної 

стратегії активного втручання країни. Необхідно визначити, що вплив 

державної системи на наукову, науково-технічну та інноваційно-інвестиційну 

діяльність відбувається за деякими напрямами: забезпечення використання 

результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт державного сектору; створення інноваційно-інвестиційної 

інфраструктури; формування умов, які сприяють підвищенню інноваційно-

інвестиційній активності; державне фінансування для створення початкового 

попиту на інновації, які потім знаходять значне поширення у 

макросередовищі. У якості важелів впливу пропонується застосовувати різні 

компоненти преференцій системи державного регулювання. 

Підкреслимо, що на відміну від національної стратегії активного 

втручання, при національній стратегії децентралізованого сегментного 

регулювання на першому плані у науковій, науково-технічній та інноваційно-

інвестиційній діяльності виступають корпоративні інноваційно-інвестиційні 

суб’єкти, а суб’єкт – держава прагне створити для цієї діяльності необхідні 

правові, фінансово-економічні, соціальні та інші умови у внутрішньому 

середовищі країни. 
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Поєднання вищенаведених національних стратегій державного 

регулювання інноваційно-інвестиційної сфери може застосовуватися у 

країнах, у яких значна частина становить державний сектор і державна 

система зацікавлена у підтримці значного експортного потенціалу галузей 

даного сегменту. Тобто, національна стратегія активного втручання 

застосовується до державних підприємств, а національна стратегія 

децентралізованого сегментного регулювання до решти. Але зазначимо, що 

підвищення ролі держави в інноваційно-інвестиційній діяльності є 

об’єктивним процесом, тому що, для формування умов, за якими 

корпоративному сектору економіці вигідна і доступна безперервна 

інноваційно-інвестиційна діяльність, необхідні додаткові стимули, які не 

завжди може їм надавати ринкове середовища глобального світу. Функції 

стимулювання здійснюються державною системою за допомогою 

інструментів фінансово-економічної політики: дотації, субсидії, цільове 

фінансування, пільгове кредитування, податкові преференції, 

антимонопольне законодавство, регулювання міжнародного обміну 

конкурентоздатними технологіями тощо. Зауважимо, визначене дозволить 

істотно зменшити ризики інноваційно-інвестиційної діяльності, знизити 

вартість її ресурсів і збільшити їх доступність й якість у макрооточенні. 

Таким чином, при всьому різноманітті форм і методів розвитку та 

стимулювання інноваційно-інвестиційної  діяльності зі сторони державної 

системи у багатьох країнах простежується загальна тенденція, яка дозволяє 

розглядати інноваційно-інвестиційну політику як специфічний елемент 

системи державного регулювання національної економіки в умовах 

глобалізації. Це проявляється у застосуванні єдиних фінансово-економічних 

інструментів державного впливу, відповідних обраній фінансово-економічній 

стратегії динамічного розвитку національної економіки. Характерною 

властивістю інноваційно-інвестиційних політики є широта охоплення в 

трансформаційних умовах. Інноваційно-інвестиційна політика впливає на 

пропозицію інноваційно-інвестиційних ідей, ініціює початковий попит на 
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результати інноваційно-інвестиційного процесів, сприяє залученню в 

інноваційно-інвестиційний бізнес відповідного фінансування, інформаційно-

аналітичних сегментів та забезпечує сприятливе фінансово-економічне і 

соціально-політичне середовище для інноваційній й інвестування. Таким 

чином, сучасна інноваційно-інвестиційна політика повинна будуватися з 

урахуванням особливостей інноваційно-інвестиційного процесу, 

періодичності, сегментування, імовірнісного характеру, високого ступеня 

ризику, глобальності тощо. 

Таким чином, сучасні національні стратегічні орієнтири інноваційно-

інвестиційної політики формуються в конкурентоздатних моделях, 

використовуваних у міжнародному середовищі. Міжнародному середовищу 

характерна нерівномірність економічного розвитку між країнами, яка 

проявляється у тому числі в сфері інновацій та інвестицій, тому виникає 

потреба концентрації національних пріоритетів на тих сегментах  наукової і 

науково-технічної діяльності, в яких національна економіка може домогтися 

лідируючого положення у міжнародному середовищі в умовах глобалізації.  

 

4.2 Розвиток інтеграційних процесів у національному 

макроекономічному середовищі 

 

З метою пріоритетного вирішення стратегічних завдань щодо 

забезпечення збалансованого фінансово-економічного розвитку національної 

економіки потребує удосконалення система інтеграційної складової у 

макроекономічному середовищі країни. 

Інтеграційні процеси, які притаманні сьогоденню національному 

макроекономічному середовищу, прийшлі на зміну дезінтеграційним 

процесам, які супроводжували національну економіку в останнє десятиріччя. 

В умовах європейської інтеграції національного макроекономічного простору 

необхідно розширяти позитивну тенденцію за всіма сегментами 

макросередовища, оскільки вона надає позитивний вплив на мобільність та 
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модернізацію економіки, надає можливості на подолання технологічної 

відсталості та застосування сучасних технологій, сприяє залученню 

іноземних інвестицій та створення нових робочих місць, що істотно 

забезпечить конкурентоспроможність діяльності національних суб’єктів 

господарювання у міжнародному соціально-економічному просторі. 

Інтеграційні процеси спонукають суб’єктів господарювання до активної 

рухливості та надають можливість маневрувати ресурсним забезпеченням.  

Необхідно відмітити, що значна мобільність національної економіки 

має істотне значення для динамічного соціально-економічного розвитку й 

обороноздатності країни, що актуально в умовах військової агресії з боку 

сусідньої держави, сприяє найбільш раціональному використанню наявних 

ресурсів, міжгалузевій та внутрішньогалузевій інтеграції. 

Інтеграція (від лат. Integrum – ціле, лат. Integratio – відновлення) – це 

процес взаємодії відповідних сегментів макроекономічного середовища.  

Інтеграційні процеси у макроекономічному середовищі відбуваються 

постійно і досить об’єктивно відображають зміну фінансово-економічної та 

соціальної кон’юнктури у галузях міжнародної (національної) економіки. 

Види та рівні інтеграційних процесів у макроекономічному просторі 

відображені на рис. 4.2. 

Процесами внутрішньогалузевої інтеграції охоплені практично всі 

галузі макроекономічного середовища. Інтеграція на рівні галузі 

здійснюється за допомогою виникнення інтегрованих корпоративних 

структур вертикальної й горизонтальної спрямованості. Вертикальна 

інтеграція суб’єктів господарювання визначає механізм централізації 

процесів господарської діяльності. В основі вертикальної інтеграції 

знаходиться виробничо-технологічна неподільність процесів господарської 

діяльності суб’єктів, яка забезпечує ефективне його функціонування у 

макроекономічному середовищі. 

Інтеграція на рівні галузі є одним з важливих чинників ефективності 

функціонування суб’єкта господарювання, у тому числі  здатності його 
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швидко впроваджувати інновації у свою діяльність. Внутрішньогалузева 

інтеграція надає можливість здійснювати маневрування необоротними й 

оборотними активами, робочою силою, з метою їх більш раціонального та 

ефективного використання у господарській діяльності. 

 

 
Рис. 4.2. Інтеграційні процеси у макроекономічному просторі  

 

Інтеграція на рівні галузі характеризується: 

 ефективністю розподілу ресурсів, які направляються на господарську 

діяльність суб’єкта; 

Інтеграційні процеси у макроекономічному просторі 
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 раціональним використанням результатів науково-технічного 

прогресу; 

 гнучкістю і високою адаптованістю до соціально-економічних умов, 

що змінюються; 

 здібністю, що підвищується, до задоволення різноманітних потреб 

відповідних суб’єктів господарювання; 

 якісною орієнтацією результатів господарської діяльності; 

 кількісною орієнтацією результатів господарської діяльності; 

 стійкістю матеріальних та фінансових відносин між суб’єктами 

господарювання. 

Внутрішньогалузева інтеграція дозволяє концентрувати виробничі 

потужності у великих (конкурентоздатних) суб’єктів господарювання та 

підвищувати здатність своєчасно реагувати на фактори впливу на результати 

їх діяльності. Достатньо масштабні суб’єкти господарювання 

використовують масштаб серійності та забезпечують результати діяльності у 

значній якісній та кількісній орієнтації. 

Позитивний вплив внутрішньогалузевої інтеграції на розвиток 

відповідних сегментів макросередовища полягає в тому, що вона забезпечує 

застосування інноваційної складової в їх діяльності, що позитивно впливає на 

ефективність функціонування національної економіки. 

Сучасна внутрішньогалузева інтеграція підвищує конкурентні 

можливості суб’єктів господарювання на внутрішньому ринку і, що особливо 

важливо, у конкурентній боротьбі у міжнародному глобальному просторі. 

Необхідно також пам’ятати, що значна внутрішньогалузева інтеграція може 

сприяти  посиленню монополізації сегментного ринку. 

Зменшення кількості суб’єктів господарювання, які здійснюють 

однотипну діяльність, призводить до утворення суб’єктів-монополістів, які 

можуть диктувати свої умови з кількісною та якісною орієнтацією, щодо 

результатів своєї діяльності (готової продукції, робіт, послуг). За 

результатами практичних досліджень, відомо, що процес вертикальної 
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внутрішньогалузевої інтеграції може привести в перспективі до 

подорожчання результатів діяльності суб’єктів, але система державного 

регулювання доступними та ринковими заходами повинна стимулювати 

формування збалансованого рівня централізації в тій чи іншій галузі 

національної економіки. На нашу думку, більш цілеспрямованим, адресним 

та стратегічним має бути державне регулювання процесу централізації в 

оборонно-промисловому сегменті національної економіки. Здійснення 

сучасних державних заходів щодо реалізації стратегії централізації 

військового виробництва сприятимуть підвищенню ефективності військово-

промислового сегменту національної економіки, посилення його ролі в 

структурі національної економіки, сприяти більш ефективному вирішенню 

проблем підвищення її мобілізаційного потенціалу та забезпечення 

деокупації тимчасово окупованих територій, та територій, де здійснюються 

антитерористичні операції. 

Серед відомих сучасних вертикальних об’єднань у національному 

макроекономічному середовищі є Донбаська паливно-енергетична компанія 

(ДТЕК). ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична 

компанія України. Суб’єкти господарської діяльності ДТЕК формують 

виробничий ланцюг від видобутку і збагачення вугілля до генерації й 

постачання електроенергії у національне та міжнародне середовище. 

Результати вертикальної внутрішньогалузевої інтеграції ДТЕК: понад п’яти 

мільярдів гривень інвестицій у національну економіку; застосування сучасної 

техніки та технологічного обладнання; модернізація сімнадцяти енергоблоків 

ТЕС; найглибша газова свердловина у Східній Європі та найбільша в Україні 

вітростанція. Необхідно також підкреслити, що ДТЕК реалізує масштабну 

програму соціального партнерства, впроваджує міжнародні стандарти 

охорони праці, промислової та екологічної безпеки, інвестує ресурси у 

систему децентралізації в Україні. 
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ДТЕК – це понад 75 тисяч осіб, 66 підприємств у 11 регіонах України й 

понад 3,3 мільйони побутових і промислових споживачів, забезпечених 

електроенергією та теплом [281]. 

Вертикальна внутрішньогалузева інтеграція в умовах сьогодення може 

бути ефективним механізмом впровадження інновацій. 

Поєднання активів суб’єктів господарювання створює більше 

можливостей для реалізації інноваційних проектів, а також розподіляє між 

партнерами ризик та складнощі їх діяльності і просування своїх результатів 

діяльності на внутрішній та зовнішні ринки. 

Як приклад успішної реалізації інновацій у вертикальних об’єднаннях 

можна навести холдинг Миронівський хлібопродукт, який перший в Україні 

поєднав вирощування власних зернових культур, їх переробку, всі стадії 

процесу виробництва курятини. Вертикальна внутрішньогалузева інтеграція 

у даному випадку забезпечує повний контроль за якістю та собівартістю – 

“від поля до столу”. Унікальна бізнес-модель та інтенсивні 

капіталовкладення у розвиток і будівництво нових виробничих об’єктів з 

високим рівнем ефективності – є головною перевагою  вертикальної 

внутрішньогалузевої інтеграції порівняно з внутрішніми та зовнішніми 

конкурентами. 

Вертикальна інтеграція бізнесу гарантує МХП стабільно високі 

стандарти якості, а також контроль над собівартістю фінальної продукції 

завдяки великим масштабам виробництва, що особливо важливо в умовах 

української економіки, що розвивається. З огляду на ріст виробництва 

курятини МХП планує і надалі самостійно забезпечувати себе основними 

інгредієнтами (кукурудзою, пшеницею, соняшником, соєю), необхідними для 

виробництва комбікормів. Компанія також продовжує знаходити додаткові 

способи використання відходів виробництва. 

Наприклад, на сьогодні МХП використовує лушпиння соняшнику для 

підстилки в пташниках і як паливо для отримання парової енергії на 

комбікормових заводах компанії. МХП також використовує курячий послід 
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як добриво для вирощування зернових. З 2012 року діє біогазова станція на 

птахофабриці “Оріль-Лідер” (Дніпропетровська обл.). Компанія продовжує 

підвищувати свій рівень енергонезалежності, що сприятиме ефективності 

господарської діяльності [283]. 

Горизонтальна інтеграція – це процес взаємодії суб’єктів 

господарювання “по горизонталі” з урахуванням їх спільної діяльності та 

результати яких мають однорідну або подібну форму. 

Горизонтальна інтеграція – це форма внутрішньогалузевого 

кооперування здебільшого однотипних або подібних суб’єктів 

господарювання, яка забезпечує поглиблення спеціалізації окремих сегментів 

єдиного технологічного ланцюга, або територіально інтегрованих процесів з 

метою реалізації кількісних та якісних орієнтирів у господарській діяльності 

суб’єктів, що впливає на їх ефективність. 

Особливість горизонтальної внутрігалузевої інтеграції – це 

впровадження спільної стратегії збуту результатів господарської діяльності 

суб’єктів. Дана стратегія передбачає встановлення коопераційних зв’язків 

між суб’єктами господарювання. Горизонтальна внутрігалузева інтеграція 

достатньо поширена у агропромисловому комплексі країни. 

У наукових дослідженнях чітко позначилося розуміння сутності та 

змісту горизонтальної інтеграції як системи виробничих відносин щодо 

перерозподілу ресурсів суб’єктів виробничої діяльності для освоєння нових 

технологій, товарів, послуг, ринків збуту та інше. Горизонтальна інтеграція 

ефективно виконує свої функції в умовах ринкової економіки для якої 

характерна мінливість у пропозиції та попиту товарів, робіт, послуг і 

забезпечує ринкову стійкість суб’єктів господарювання. Процес 

горизонтальної інтеграції у своїй сутності пов’язаний зі створенням 

диверсифікованих виробничих сегментів. Диверсифікація є багатоаспектним 

терміном. У найзагальнішому вигляді, диверсифікація – це процес 

розширення сфери діяльності суб’єкта господарювання національної 

економіки в нових напрямках. 
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І. Ансофф, М. Горт, К. Бері, Ф. Котлер, Р.Кунц, Н.Куденко, Н.Рудик 

трактують диверсифікацію як: 

– стратегія, що дозволяє суб’єкту господарювання використати 

поточні переваги в нових сферах діяльності за умов істотної мінливості 

середовища господарювання; 

– одночасне обслуговування суб’єктом господарювання декількох 

ринків; 

– ріст кількості галузей, в яких функціонує суб’єкт господарювання; 

– не означає, що суб’єкту господарювання слід братися за будь-яку 

можливість, він повинен виявити для себе напрямок, де знайде застосування 

накопичений ним досвід, або напрямок, який буде сприяти усуненню 

недоліків на сьогоднішній день; 

– передбачає виявлення саме того виду діяльності (продукції), в якій 

можна найбільш ефективно реалізувати конкурентні переваги суб’єкта 

господарювання; 

– стратегія, яка передбачає вихід суб’єкта господарювання у нові для 

нього сфери бізнесу; 

– процес проникнення суб’єкта господарювання у нові галузі 

виробництва та географічні сегменти ринку з ціллю зниження ризику його 

операцій. 

Диверсифікація відображає діалектичну єдність концентрації і 

деконцентрації діяльності суб’єкта господарювання та базується на 

кооперації або спеціалізації. 

Спеціалізація діяльності суб’єкта господарювання – заснована на 

диференціації національних виробництв, зосереджена на виробництві певної 

продукції (послуг, робіт) для інтенсивного обміну продукцією, послугами, 

інформацією у макроекономічному просторі. Внутрішньогалузева 

спеціалізація насамперед пов’язана з галузями, які застосовують результати 

науково-технічної діяльності. 
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Кооперація діяльності суб’єкта господарювання – це форма тривалих 

раціональних виробничих зв’язків, що встановлюються між спеціалізованими 

суб’єктами господарювання. Кооперація діяльності суб’єкта господарювання 

характеризується: об’єктом співробітництва або сферою господарської 

діяльності, у якій виникає взаємодія; методами співробітництва 

(організаційними формами й засобами). 

Необхідно відмітити, що диверсифікація може відбуватися на всіх 

рівнях макроекономічного середовища – від суб’єкта господарювання до 

національного господарства в цілому, у тому числі у відповідних сферах і 

галузях економіки. 

Макроекономічному середовищу притаманні різні варіанти 

диверсифікації. У масштабах національної економіки диверсифікація 

пов’язана зі змінами її галузевої структури та галузевої орієнтації. 

Диверсифікація може також бути на рівні регіону, виробничої діяльності, за 

сегментом (диверсифікація власності, диверсифікація інвестиційних ресурсів, 

диверсифікація кредитних ризиків, диверсифікація валютних ризиків, 

диверсифікація доходів тощо). Але, достатньо пріоритетним і актуальним для 

національної економіки в умовах європейського вектору розвитку є 

диверсифікація в сфері виробничої діяльності. Економічна сутність її 

виражається відносинами з приводу організаційно-економічного об’єднання 

різноманітних сегментів виробничої діяльності суб’єктів господарювання. 

Диверсифікація виробничої діяльності (внутрішньогалузевої або 

міжгалузевої) визначає процес проникнення спеціалізованої виробничої 

діяльності в нові галузі і технологічні сегменти. Диверсифікацію можливо 

класифікувати за наступними ознаками: 

– в залежності від номенклатури результатів діяльності суб’єкта –

можна поділити на міжгалузеву і внутрігалузеву; 

– залежно від типу виробничої організаційно-економічної інтеграції – 

можна поділити на вертикальну та горизонтальну. 
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Необхідно відмітити, що організаційно-економічне об’єднання 

виробничої діяльності суб’єктів різних галузей національної економіки 

пов’язано з горизонтальною інтеграцію, а об’єднання різних технологічних 

ступенів обробки активів суб’єктів – з вертикальною інтеграцією. 

Зазначені види диверсифікації мають відповідну взаємозалежність. При 

диверсифікації виробничої діяльності в нові для себе сфери і галузі, суб’єкти 

розширюють перелік (асортимент) результатів діяльності і поступово 

перетворюються в багатогалузеві господарські комплекси. Міжгалузева 

диверсифікація – це, насамперед, організаційно-економічна взаємодія 

суб’єктів господарювання різних галузей національної економіки та є один з 

варіантів горизонтальної інтеграції. 

Диверсифікація горизонтального типу здійснюється, як правило, в 

рамках корпоративного сегменту. Відмітимо, що інтенсифікація процесів 

міжгалузевої диверсифікації визначає сучасний етап соціально-економічного 

розвитку національного макроекономічного середовища країни. 

Горизонтальна інтеграція, яка заснована на міжгалузевий 

диверсифікації, об’єднуючи суб’єктів різних виробничих галузей і сегментів 

господарської діяльності, формує багатогалузеві господарські комплекси, які 

зближують самостійні і незалежні один від одного сектора національної 

економіки. 

Відмітимо, що горизонтальна інтеграція диверсифікованого виду 

здійснюється як на рівні суб’єкта виробничої діяльності, так і на 

регіональному рівні. В умовах сьогодення та європейського вектору розвитку 

національного макроекономічного середовища значне поширення отримує 

горизонтальна інтеграція саме на регіональному рівні. Горизонтальна 

інтеграція на регіональному рівні – це одночасний розвиток багатьох не 

пов’язаних один з одним видів господарської діяльності, що забезпечує 

розширення переліку (асортименту) виробленої продукції, робіт (послуг) на 

певній території країні. 
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На рівні регіонального географічного сегменту, в умовах сьогодення, 

активно розвивається диверсифікація пов’язана з розширенням номенклатури 

переліку (асортименту) виробленої продукції, робіт (послуг). 

Ініціаторами взаємозв’язку між суб’єктами господарювання за 

географічним розміщенням на відповідній території національного простору 

виступають державні регіональні інституції. Функціональними обов’язками 

яких повинні бути аспекти соціально-економічного розвитку відповідної 

території. 

Регіональна міжгалузева диверсифікація, особливо в умовах 

децентралізації, дійсно актуальна в умовах реалізації державної стратегії 

регіонального розвитку України на період до 2020 року. 

Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 

року [23] – визначає пріоритети державної регіональної політики та основні 

завдання центральних і місцевих органів виконавчої влади й органів 

місцевого самоврядування, спрямовані на досягнення визначених 

пріоритетів, а також передбачає узгодженість державної регіональної 

політики з іншими державними політиками, які спрямовані на 

територіальний розвиток. 

Останні тенденції фінансово-економічного та соціального розвитку 

регіонів України у мовах незалежності спонукали визначити основні 

пріоритети державної регіональної політики:  

– підвищення конкурентоспроможності відповідних географічних 

сегментів національного макроекономічного простору та зміцнення їх 

ресурсного потенціалу; 

– забезпечення розвитку людських ресурсів з урахуванням 

міжнародного розподілу праці; 

– ефективне державне управління у сфері розвитку регіонів з 

урахуванням їх потенціалу. 

Внутрішньогалузева диверсифікація – це розширення асортименту 

(номенклатури) готової продукції (товарів, робіт, послуг), які випускають 
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(здійснюють) суб’єкти господарювання уздовж єдиного технологічного 

ланцюжка або за рахунок технологічно-подібних товарів, робіт, послуг. 

Внутрішньогалузева диверсифікація пов’язана з продовженням виробничого 

ланцюжка й іноді виходить за межі певної галузі або суміжних галузей 

національного макроекономічного простру. Необхідно відмітити, що 

диверсифікація може здійснюватися на всіх рівнях технологічного ланцюжка 

господарської діяльності суб’єктів національної економіки. 

Негативний вплив на внутрішньогалузеву та міжгалузеву 

диверсифікацію національної економіки, на наш погляд, має: 

– значний фізичний та моральний знос необоротних активів у суб’єктів 

господарювання; 

– технологічний розрив між суб’єктами господарювання; 

– дефіцит власного капіталу та інвестиційних ресурсів; 

– незначна роль фондового ринку в міжгалузевій перетиці капіталу; 

– обмежені потреби національного середовища у розширенні 

номенклатури асортименту (номенклатури) готової продукції (товарів, робіт, 

послуг); 

– глобальна міжнародна конкуренція. 

Необхідно відмітити, що ранжування аспектів диверсифікації дозволяє 

більш предметно визначити: у яких умовах розвивається процес 

диверсифікації у національному макроекономічному середовищі; 

необхідність та масштаби сегментної державної підтримки. 

В умовах агресивної політики з боку сусідньої держави та окупації 

частини національної території, особливої уваги потребує процес 

диверсифікації в оборонно-промисловому сегменті національної економіки. 

Диверсифікація в оборонно-промисловому сегменті національної економіки 

– це організаційно-технологічна та фінансово-економічна єдність операційної 

діяльності у суб’єктів господарювання з метою одночасного задоволення 

потреб товарами, роботами, послугами військової і цивільної спрямованості. 

Диверсифікація забезпечує фінансово-економічну стійкість суб’єктів 
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господарювання в умовах значного попиту у оборонній продукції, тобто 

диверсифікація виконує таку відтворювальну функцію як демпфірування 

циклічних коливань в нестабільних макроекономічних умовах. 

Диверсифікація оборонно-промислового сегменту національної економіки 

особливо буде приваблива для інвесторів, що забезпечить його інноваційний 

розвиток та географію ринку збуту результатів діяльності. Тому, 

диверсифікація оборонно-промислового сегменту національної економіки 

буде сприяти адаптації їх суб’єктів до ринкових умов, зміцненню військової, 

фінансово-економічної, технологічної, енергетичної, екологічної, продовольчої 

та інших складових безпеки національного макроекономічного середовища. 

Необхідно відмітити, що створення горизонтально-інтегрованих 

суб’єктів диверсифікованого типу з метою їх капіталізації має вимушений 

характер. Міжнародний досвід свідчить, що горизонтально-інтегровані 

суб’єкти мають більш низьку ефективність порівняно зі спеціалізованими 

суб’єктами господарювання. При досягненні достатнього рівня капіталізації 

диверсифікована операційна діяльність змінюється спеціалізованою. 

Взаємозв’язок спеціалізації і диверсифікації операційної діяльності має 

реверсивний характер. Сутність зазначеного явища полягає у тому, що 

спеціалізація операційної діяльності, досягнувши певної точки, стимулює 

диверсифікацію, яка при досягненні певних меж, стає основою спеціалізації, 

але вже на більш високому рівні. 

Ефективність фінансово-економічного розвитку національного 

простору, в умовах агресивного середовища, багато в чому визначається 

рівнем інтеграції його складових, особливо актуально для оборонно-

промислового сегменту. 

Інтеграційні процеси в національному макроекономічному просторі 

можуть здійснюватися в рамках взаємопов’язаних етапів з урахуванням 

географічного та господарського сегменту. 

Географічний сегмент – відокремлювана частина діяльності суб’єкта з 

виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, 
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робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від 

інших: економічними і політичними умовами географічного регіону; 

взаємозв’язком між діяльністю в різних географічних регіонах; 

територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або 

покупців продукції (товарів, робіт, послуг); характерними для географічного 

регіону ризиками діяльності; правилами валютного контролю і валютними 

ризиками в таких регіонах. В свою чергу, господарський сегмент представляє 

собою відокремлювану частину діяльності суб’єкта з виробництва та/або 

продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка 

відрізняється від інших: видом продукції (товарів, робіт, послуг); способом 

отримання доходу (способом розповсюдження продукції, товарів, робіт, 

послуг); характером виробничого процесу; характерними для цієї діяльності 

ризиками; категорією покупців [259]. 

З достатнім ступенем умовності можна виділити три етапи 

інтеграційних процесів у національному макроекономічному просторі: 

перепрофілювання, реформування та структуризація. Перший етап 

перепрофілювання є першим кроком на шляху широкомасштабної інтеграції 

суб’єктів господарювання. 

Перепрофілювання діяльності суб’єктів господарювання – це зміна 

технології операційної діяльності суб’єкта господарювання для випуску 

нової продукції (виконання робіт, надання послуг) з урахуванням 

географічного та господарського сегменту національної економіки. 

Завдяки сегментації та враховуючи окремі умови, суб’єкт національної 

економіки може зосередитись на відповідному сегменті – господарському 

або географічному та визначити їх пріоритетність. Пріоритетність 

господарського сегменту базується на формуванні організаційної 

структуризації окремих суб’єктів національного макроекономічного 

середовища на основі результатів їх діяльності. Пріоритетність географічного 

сегменту потребує врахування організаційної структуризації за регіональною 

складовою. Реалізація етапу перепрофілювання дозволить скоротити витрати 
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операційної діяльності, розширити доступ до внутрішнього та зовнішнього 

ринку збуту та підвищить конкурентоздатність в умовах мінливого 

агресивного середовища. 

На етапі реформування необхідно вирішити завдання з розширення 

операційної діяльності суб’єктів з урахуванням модернізації необоротних 

активів і налагодження взаємозв’язків між суб’єктами національної 

економіки під впливом географічної та господарської сегментації. Цей етап 

буде сприяти обміну технологіями між суб’єктами національної економіки, 

що сприятливо позначиться на задоволенні її потреб та ефективності.  

Етап структурних перетворень в рамках інтеграційних процесів у 

національному макроекономічному просторі включає в себе наступні задачі: 

структурна перебудова галузевого комплексу країни в напрямі розширення 

виробництва високотехнологічної та сучасної продукції для задоволення 

потреб внутрішніх та зовнішніх споживачів; пріоритетний розвиток галузей, 

які переробляють сільськогосподарську сировину з урахуванням експортного 

потенціалу; розвиток військово-промислового комплексу і поступове 

перетворення його у науково-промисловий комплекс з метою випуску 

озброєння, яке відповідатиме сучасним глобальним викликам та агресивному 

міжнародному середовищу; структурні перетворення у національному 

макроекономічному просторі з метою повного усунення дублювання в 

діяльності приватного і державного секторів в її складі та інші. Реалізація 

зазначеного етапу буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності 

національної економіки у міжнародному середовищі та забезпечить 

посилення обороноздатності країни. 

В сучасних умовах значно актуалізується проблема забезпечення 

розвитку високотехнологічного сектору національної економіки за рахунок 

раціонального використання ресурсів. Можливість її рішення знаходиться в 

площині використання переваг національної економіки в форматі світового 

господарства, до яких належить: наявність природних ресурсів; високий 

науково-дослідний потенціал; конкурентоспроможність робочої сили; 
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наявність промислового та аграрного потенціалу; вигідне територіальне 

розташування країни. Невідкладними завданнями слід вважати: визначення 

міжнародного формату участі національних та іноземних суб’єктів у формі 

правових норм і бізнес-проектів, що дозволяє залучити іноземний капітал в 

розвиток національної економіки, а також здійснення модернізації 

господарського комплексу, високотехнологічних галузей, транспортної 

системи, аграрного сектора та сфери послуг. 

При цьому важливо забезпечити вбудовування суб’єктів національного 

простору в міжнародні коопераційні ланцюжки, які забезпечать виробництво 

конкурентоспроможних товарів, у тому числі з експортною орієнтацією. 

Необхідно розширювати застосування сучасних інноваційних технологій які 

застосовуються у міжнародному середовищі. Найважливішим завданням 

системи державного регулювання – це забезпечення  кооперації з країнами, 

які є світовими технологічними лідерами в тій чи іншій галузі міжнародного 

середовища. Міжнародна кооперація буде сприяти створенню нового 

технологічного укладу на основі поширення нанотехнологій, застосування 

сучасних матеріалів і джерел енергії. 

З метою розширення та інтеграції всього високотехнологічного 

національного експорту доцільним є створення Національної корпорації по 

сприянню розробкам, виробництву та експорту високотехнологічної 

продукції. Засновниками Національної корпорації повинні бути національні 

та провідні суб’єкти міжнародного економічного середовища. Забезпечення 

високої ефективності діяльності Національної корпорації повинно 

забезпечуватися за рахунок оптимального та ефективного  використання 

відповідних ресурсів. 

Таким чином, інтеграційні процеси у національному 

макроекономічному середовищі відбуваються постійно і досить об’єктивно 

відображають зміну фінансово-економічної та соціальної кон’юнктури у 

галузях національної економіки. Розвиток інтеграційних процесів в 

національному макроекономічному середовищі є одним з важливих напрямів 
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забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах 

глобалізації. Внутрішньогалузева та міжгалузева інтеграція горизонтального, 

вертикального та змішаного типу буде сприяти цілеспрямованому розвитку 

суб’єктів національної економіки орієнтованих на позитивні результати 

діяльності, зростання ділової та інноваційної активності. 

Інтеграційні процеси в національному макроекономічному просторі 

запропоновано здійснюватися в рамках взаємопов’язаних етапів з 

урахуванням географічного та господарського сегменту. З’ясовано, що 

позитивними аспектами інтеграційних процесів у національному 

макроекономічному середовищі є: ефективність розподілу ресурсів, що 

направляються на господарську діяльність суб’єкта; раціональне 

використання результатів науково-технічного прогресу; гнучкість і висока 

адаптованість до соціально-економічних умов, що змінюються; здібність, що 

підвищується, до задоволення різноманітних потреб відповідних суб’єктів 

господарювання; якісна орієнтація результатів господарської діяльності; 

кількісна орієнтація результатів господарської діяльності; стійкість 

матеріальних та фінансових відносин між суб’єктами господарювання. 

Розвиток економічних механізмів внутрішньогалузевої та міжгалузевої 

інтеграції, а також інтеграції національних і зарубіжних суб’єктів в рамках 

глобалізаційних процесів, експортна орієнтація результатів діяльності 

макроекономічного середовища стає необхідною умовою для досягнення 

стійких параметрів фінансово-економічного зростання національної 

економіки. 

 

4.3 Транспарентність у національному макроекономічному 

середовищі 

 

У міжнародному середовищі, однією з основних умов для отримання 

необхідних інвестиційних ресурсів, для пріоритетного розвитку національної 

економіки є її інформаційна відкритість. Міжнародний досвід показує, що 
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суб’єкти інвестування приділяють значну увагу якості державного 

регулювання, державного та корпоративного управління та готові 

інвестувати у ті сегменти національного макроекономічного середовища, у 

яких рівень розкриття інформації відповідає самим високим стандартам 

міжнародної практики. 

Непрозорість національного макроекономічного середовища збільшує 

ризики залучення інвестицій, відштовхує інвесторів та знижує капіталізацію 

суб’єктів національної економіки. Інформаційні відкритість – це своєчасне та 

достатньо-повне розкриття інформації за відповідними сегментами, які 

стосуються національної економіки. 

На нашу думку, базовим принципом ефективного розвитку 

національної економіки є принцип максимальної відкритості, який полягає у 

тому, що суб’єкти національного макроекономічного середовища зобов’язані 

розкривати інформацію, а кожний член суспільства має відповідне право її 

отримувати. Сучасним поняттям, яке характеризує інформаційну відкритість 

національної економіки та її суб’єктів, є відносно нове для української 

макроекономічної наукової літератури поняття “транспарентність”. 

Термін “транспарентність” походить від англійського слова 

“transparent” – явний або очевидний. Етимологічно зазначений термін 

утворився від латинських “trans” – прозорий, наскрізь та “pareo” – бути 

очевидним. У сучасних інтерпретаціях транспарентність у більшості 

випадків вживається у логічному зв’язку з аналізом функціонування 

суб’єктів національного макроекономічного середовища і є оціночною 

категорією для встановлення рівня відкритості певних відомостей про 

відповідні сегменти результатів діяльності суб’єктів національної економіки. 

Транспарентність представляє собою відкритість і внутрішню 

прозорість суб’єктів макроекономічного простору для всіх зацікавлених у 

співробітництві осіб, а також для органів корпоративного, державного та 

суспільного контролю. 



280 
 

Транспарентність національної економіки є сучасною ознакою 

діяльності інституційних складових системи державного регулювання 

макроекономічного середовища та визначає рівень цивілізованості й 

демократизму відносин між її суб’єктами. 

У наукових колах існують радикально протилежні думки щодо 

необхідності нормативно-правового регулювання транспарентності у 

національному макроекономічному просторі або ж доцільності захисту 

сегментної інформації та нерозголошення даних, які становлять відповідну 

таємницю. 

Необхідно зазначити, що прагнення зовнішніх користувачів у 

отриманні повних, правдивих, неупереджених даних суперечать можливості 

внутрішнім користувачам, намагаються забезпечити надійний захист 

стратегічної інформації. У макроекономічному середовищі зазначені аспекти 

можуть негативно вплинути на якість державного регулювання, що знизить 

рівень суспільного моніторингу за результатами діяльності державних 

інституцій. 

Структурно-логічна модель транспарентності національної економіки 

представлена на рис. 4.3. На нашу думку, транспарентність в державному 

регулюванні забезпечує реалізацію пріоритетних напрямків розвитку 

національної економіки України. 

Система забезпечення структурно-логічної моделі транспарентності 

включає окремі елементи, а саме: принципи, критерії та обмеження. 

Принципи транспарентності національної економіки – це, перш за все, 

доступність та прозорість окремих процесів, що забезпечує можливість 

реалізації векторного розвитку держави. 

Загальним базисом щодо впровадження транспарентності представлені 

наступні принципи: доступність інформаційних потоків; аналітичність дій 

окремих сфер економіки; якість та функціональна спрямованість; 

достовірність та повноцінність державного регулювання та інші. 
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Критерії транспарентності базуються та залежать від сфери 

застосування та можуть бути представлені у вигляді параметрів щодо 

державного регулювання національної економіки. 

Рівень транспарентності національної економіки можливо оцінити за 

рахунок кількісних та якісних орієнтирів, до яких відносять розрахункові 

показники та окремі аналітичні системні параметри, що значно підвищить 

рівень довіри до національної економіки України, у тому числі кредитний 

рейтинг, та покращить внутрішній та зовнішній інвестиційно-інноваційний 

клімат в державі в складних трансформаційних умовах. 
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Рис. 4.3. Структурно-логічна модель транспарентності національної 

економіки 

 

До групи кількісних орієнтирів можливо піднести індекс відкритості 

бюджету, показник актуальності даних, індекс прозорості звітності, рівень 

публічності та інші. 

Порівняння стратегічних та тактичних цілей державного регулювання з 

потенційними можливостями національної економіки підкреслює питання 

оцінки існуючих принципів та підходів в управлінні, враховуючи сучасні 
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технології та наукові розробки. Застосування системного підходу з 

сегментами транспарентності уможливлює підвищення ефективності 

використання ресурсного потенціалу державних інституцій з урахуванням 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Виокремлення суттєвих видів транспарентності, а саме: фінансової, 

економічної, соціальної, політичної, фіскальної, інформаційної та галузевої 

дає можливість зосередитись на сферах впровадження як принципів, так і 

критеріїв, що, в свою чергу, забезпечить дотримання європейського рівня 

державного регулювання національної економіки. 

Ефективність сфери застосування та функціонування системи 

державного регулювання за умови транспарентності формує шлях до 

акумуляції потенціалу розвитку національного макроекономічного 

середовища з урахуванням державних пріоритетів та соціально-економічних 

інтересів суспільства. 

Важливим є зміст транспарентності, яка включає в себе різні процеси, 

які відбуваються у національному макроекономічному просторі, у тому числі 

за його межами. 

Транспарентність національного макроекономічного середовища є 

основною умовою інвестиційної привабливості країни. Якщо суб’єктам 

національної економіки вдається через свою відкритість залучити необхідні 

ресурси і реалізувати інноваційно-інвестиційні проекти, то сама 

транспарентність виступає істотним фактором підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Для оцінювання рівня транспарентності національної економіки 

можуть застосовуватися індикатори, які опосередковано приймаються в 

якості вимірників, оскільки єдиного індикатора або їх групи не може 

існувати. На підставі зазначено треба констатувати, що вимірювання 

транспарентності національної економіки на всіх рівнях, як правило, 

базується на оцінках рейтингових агентств, незалежних організацій чи на 

основі порівняльних характеристик різних суб’єктів міжнародної економіки. 
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Інститут Milken, не комерційний аналітичний центр, який знаходиться 

в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, опублікував індекс непрозорості, який 

вимірює відсутність прозорості та рівень корупції в 50 країнах світу. 

Непрозорість трактувалася як відсутність чіткої, визначеної певними 

стандартами інформації в точці, де перетинаються корпоративні інтереси і 

інтереси держави. Економічна непрозорість означає перевагу однієї групи 

над іншою, облікова непрозорість дозволяє приховувати внутрішню роботу 

суб’єктів національної економіки, а регуляторна непрозорість існує тоді, 

коли банківська система або ринки працюють неналежним чином [405]. 

Міжнародним методом оцінки транспарентності на макрорівні є індекс 

сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ), який з 1995 року 

визначається міжнародною організацією Transparency International. Індекс 

сприйняття корупції базується на опитуваннях міжнародних незалежних 

експертів (економісти, правозахисники, політологи та інші) та ранжує країни 

від 0 (найвищий рівень корупції) до 100 (відсутність корупції). 

У світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік Україна 

отримала 29 балів зі 100 можливих. Це на 2 бали більше, ніж у 2015 році, але 

недостатньо для країни, державні інституції якої назвали боротьбу з 

корупцією головним пріоритетом. 

Покращенню позиції України у світовому рейтингу сприяло 

просування антикорупційної реформи, проте відсутність дієвої судової 

системи та фактична безкарність корупціонерів не дає Україні зробити 

потужний ривок уперед і подолати 30-бальний бар’єр, що зветься “ганьбою 

для нації”, отже залишилася на рівні тотальної корумпованих країн [384]. 

Належні умови для ведення підприємницької діяльності у 

національному макроекономічному середовищі та його прозорості дозволяє 

оцінити рейтинг Doing Business, який оприлюднюється щорічно Світовим 

банком. 

Сприятливість умов легкості ведення підприємницької діяльності 

ранжується від 1 до 190 (кількість країн, які приймають участь у 
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дослідженні). Високий рейтинг країни означає, що державні інституції 

створили належне нормативно-правове середовище, яке є прозорим і 

сприятливим для ведення бізнесу. Аналізуючи умови ведення бізнесу в 

різних країнах світу, зазначимо, що у 2017 році Україна посіла 80 місце зі 190 

країн та показує за останні роки позитивну динаміку [363]. 

За показником легкості реєстрації бізнесу Україна займає 20 місце в 

світі (в 2016 році – 24 місце); за показником легкості отримання дозволів на 

будівництво – 140 місце (в 2016 році – 137 місце); можливістю підключення 

до системи електропостачання – 130 місце (в 2016 році – 140 місце); 

простотою реєстрації прав власності – 63 місце (в 2016 році – 62 місце); 

можливістю кредитування – 20 місце (в 2016 році – 19 місце); за рівнем 

захисту інвесторів – 70 місце (в 2016 році – 101 місце); за рівнем 

оподаткування – 84 місце (в 2016 році – 83 місце); за рівнем ведення 

міжнародної торгівлі – 115 місце (в 2016 році – 110 місце); за рівнем 

забезпечення виконання контрактів – 81 місце (в 2016 році – 93 місце); за 

показником простоти ліквідації підприємств – 150 місце (в 2016 році – 

148 місце) [80]. 

Важливою формою транспарентності, яку також необхідно відмітити – 

це прозорість корпоративного управління в системі національного 

макроекономічного середовища. Корпоративне управління у національному 

макроекономічному середовищі розвивається також суперечливо та з 

відповідними коливаннями. Але необхідно відмітити, що почали 

формуватися базові аспекти корпоративного управління. Слід зазначити, що 

прозору форму корпоративного управління частіше демонструють суб’єкти 

господарювання за участю іноземного капіталу. Згадуючи про 

транспарентність на рівні відносин акціонерів й управлінців, слід згадати про 

інсайдерські проблеми, які тісно пов’язані з проблемою опортуністичної 

поведінки управлінців по відношенню до акціонерів. Вона загострилася з 

появою більш досконалих технічних засобів, оперування інформацією і 
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труднощами щодо її захисту в умовах зростання злочинності в ІТ-

технологіях. 

Інформаційно-аналітична прозорість, іноді розглядається як окремий 

напрямок транспарентності національної економіки. Це скоріше справедливо 

для суб’єктів національного макроекономічного середовища, які 

спеціалізуються на розробці та поширенню аналітичної інформації. 

Необхідно відмітити, що до складу транспарентності також входять інші 

елементи: виробнича, правова, фінансова, економічна, соціальна, екологічна 

та інша відкритість. 

У міжнародному середовищі існує кілька стандартів добровільної 

звітності. Найбільш відомі: 

– соціальний звіт за стандартом АА1000 AS; 

– керівництво за соціальною відповідальністю ISO 26000; 

– Social Accountability 8000; 

– The Global Reporting Initiative (GRI). 

Стандарт соціальної звітності компаній АА1000 AS розроблений 

британським Інститутом соціальної та етичної звітності (Institute of Social and 

Ethical Accountability) у 1999 році. Стандарт призначений для вимірювання 

результатів діяльності компаній з етичних позицій і надає процедуру і набір 

критеріїв, за допомогою яких може бути здійснений соціальний і етичний 

аудит їх діяльності. Основна відмінність цього підходу від інших існуючих 

стандартів в цій галузі полягає у впровадженні в повсякденну практику 

компанії системи постійного діалогу із зацікавленими сторонами – 

стейкхолдерами. 

Згідно зі Стандартом АА1000 AS в рамках процесу соціальної звітності 

обов’язковим є дотримання таких принципів: вичерпне відображення 

існуючих думок; повнота і публічність уявлення діяльності компанії; 

практична значущість: розгляд інформації, здатної вплинути на думку однієї 

або більше громадських груп; регулярність і своєчасність; забезпечення 

якості: проведення аудиту незалежної і компетентної третьою стороною; 
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доступність: поширення інформації про результати соціальної діяльності 

організації та звітність перед представниками громадськості; інтеграція: 

включення процесу соціальної звітності та його аудиту в повсякденну 

практику організації [68]. 

Керівництво з соціальної відповідальності ISO 26000 було випущено 

Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) у 2010 році. Розробка 

стандарту ґрунтувалася на участі близько 400 експертів, які представляли 

інтереси суб’єктів національного макроекономічного середовища, а також 

різні точки зору професійного співтовариства в області КСВ. 

Стандарт Social Accountability 8000, розроблений міжнародною 

некомерційною організацією Social Accountability International у 1997 році. 

Особливість стандарту полягає у спрямованості на дотримання суб’єктами 

господарювання прав людини та вдосконалення умов праці найманих 

працівників. 

GRI – це міжнародний стандарт звітності для добровільного 

застосування суб’єктами національного макроекономічного середовища, у 

якому запропонований список конкретних показників для звітності за 

соціальною, екологічною та економічною діяльністю суб’єкта. 

Таким чином, під прозорістю необхідно розуміти достовірне і 

своєчасне розкриття інформації про діяльність суб’єктів національної 

економіки, яке включає інформацію про рух грошових коштів, засновників, 

системи управління, відносини з державними інституціями, контрагентами, 

інвесторами, кредиторами й іншої інформації, що сприяє зниженню ризиків 

вкладень у діяльність суб’єкта. 

Загальні критерії оцінки інформаційної прозорості бізнесу поки не 

вироблені, але для вимірювання прозорості часто користуються підходом, 

який застосовується при складанні рейтингів, які здійснюють рейтингові 

агентства – комерційні організації, які займаються дослідженням якості 

управління активами, оцінкою платоспроможності емітентів, оцінкою 

можливих ризиків для потенційних інвесторів й іншими аспектами. У 
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міжнародному середовищі існує більше 100 рейтингових агентств, 

найвідомішими з яких є: 

– Fitch Ratings (Велика Британія, Сполучені Штати Америки); 

– Moody’s Investors Service (Сполучені Штати Америки); 

– Standard and Poor’s (Сполучені Штати Америки). 

Зазначені міжнародні рейтингові агентства є повністю незалежними та 

не приймають участь в угодах на міжнародному ринку. 

Державні інституції за останні п’ять років здійснили значний прорив у 

напрямку покращення транспарентності у державному та корпоративному 

секторі. Особливо якісним є нормативно-правове забезпечення, зокрема: 

Закони України “Про публічні закупівлі”, “Про відкритість використання 

публічних коштів”; розпорядження Кабінету міністрів України “Про 

Стратегію реформування публічних закупівель (“дорожню карту”)”, “Про 

Стратегію підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки” та ін. З метою запровадження 

транспарентності у національному макроекономічному середовищі в Україні 

створено: єдиний державний веб-портал відкритих даних – data.gov.ua, 

єдиний веб-портал використання публічних коштів – spending.gov.ua, 

відкритий електронний ресурс, який пропонує доступ до всієї інформації з 

центральної бази даних про тендерні торги – prozorro.gov.ua, офіційний веб-

сайт Державної казначейської служби України щодо виконання бюджетів – 

treasury.gov.ua, інформаційний ресурс про діяльність національного 

фондового ринку – smida.gov.ua, інформаційний ресурс взаємодії між 

регулятором, емітентами, інвесторами та громадськістю у частині реалізації 

повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо 

оприлюднення і доступу до інформації про діяльність емітентів цінних 

паперів – stockmarket.gov.ua тощо. Недостатність врегулювання питань 

розкриття індикативних показників виконання бюджетів на всіх рівнях та 

порушення транспарентності бюджетного процесу зумовили прийняття 

“Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в 
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державному секторі на 2016-2018 роки” та “Стратегію реформування 

системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки”.  

Побудова ефективної та конкурентоспроможної національної економіки 

передбачає проведення системної реформи управління державними фінансами 

у складі системи державного управління загалом, проблеми та неузгодженості 

якого становлять серйозний ризик для відновлення економічного зростання. 

Ефективна система управління державними фінансами є основою для реалізації 

державної політики і досягнення стратегічних цілей розвитку шляхом 

забезпечення дотримання загальної бюджетної дисципліни, стратегічного 

розподілу бюджетних коштів та ефективного надання державних послуг. На 

сьогодні система управління державними фінансами не повною мірою 

відповідає вимогам часу. Проявом її недостатньої ефективності є низький 

рівень задоволення потреб населення у державних послугах та слабкість 

державних інституцій з огляду на великий розмір видатків сектору загального 

державного управління, що, за оцінками МВФ, становив на кінець 2015 року 

близько 43,2 % валового внутрішнього продукту [274]. 

Серед пріоритетних завдань особлива увага приділяється саме адаптації 

законодавства з питань облікового процесу та звітності в державному та 

корпоративному секторі до міжнародних стандартів; забезпечення 

транспарентності показників звітності та можливості їх зіставлення з 

аналогічними показниками інших суб’єктів міжнародного економічного 

простору. 

Фінансові кризи у міжнародному просторі, особливо у 2008 році, 

показали, що суб’єкти господарювання поширюють хибну практику 

фальсифікації публічної інформації, навмисного перекручення показники 

фінансової звітності, що призводить до неправдивості облікових даних. 

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності є пріоритетним 

завданням на державному та корпоративному рівні. Високий рівень 

транспарентності фінансової звітності  сприяє зростанню прогнозуючої та 
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підтверджуючої цінності аналітичної інформації щодо діяльності відповідного 

суб’єкта та стану відповідного об’єкта. 

Забезпечення ефективного державного регулювання національного 

макроекономічного середовища є важливим пріоритетним завданням 

державних інституцій країни, які мають чітко визначати необхідність 

застосування комплексної та системної транспарентності, що дозволяє 

забезпечити підвищення ефективності сегментних складових національної 

економіки та залучення інвестиційних ресурсів, враховуючи всі зовнішні та 

внутрішні фактори впливу. Визначені аспекти спонукали до розробки 

структурно-логічної моделі транспарентності національної економіки, яка 

включає: систему забезпечення, кількісні та якісні орієнтири, компоненти 

транспарентності за видами та їх вплив потенціал розвитку національного 

макроекономічного середовища за умови застосування транспарентності в 

системі державного регулювання. У сформованій моделі передбачене 

семантичне моделювання елементів державного регулювання з кількісною та 

якісною орієнтацією, що забезпечить формування цілеспрямованого впливу 

відповідних складових на динамічний розвиток національного 

макроекономічного середовища. 

Застосовуючи міжнародний досвід щодо впровадження транспарентності, 

дасть можливість значно підвищити дієвість та ефективність системи 

державного регулювання сегментної складової національної економіки. 

 

4.4 Векторна направленість фінансово-економічних трансформацій 

 

Вектор розвитку – це забезпечення сталого розвитку держави, 

проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів 

життя. Україна має стати державою з сильною економікою та з передовими 

інноваціями. Для цього, передусім, необхідно відновити макроекономічну 

стабільність, забезпечити стійке зростання економіки екологічно 
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невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення 

господарської діяльності та прозору податкову систему [16]. 

Національне макроекономічне середовищі України, в умовах 

обмеженості ресурсного забезпечення та агресивної поведінки зовнішнього 

оточення, з 2015 року стало на шлях трансформаційних процесів та 

радикальних реформ. Державними інституціями розроблені відповідні 

стратегії, які спрямовані на здійснення послідовних ринкових перетворень, 

які забезпечать ефективність державної економічної політики. Значна 

кількість урядових рішень, покликаних усунути перешкоди розвитку 

національної економіки та її сегментних складових, зокрема підприємництва, 

забезпечує підвищення ділової активності у макроекономічному просторі 

України. В останні роки перестали загострюватися або повністю зникли 

кризові явища, які були характерні національному макроекономічному 

середовищу в період 2008-2014 рр. У зазначений період національне 

макроекономічне середовище пережило безпрецедентне поєднання 

політичної та фінансово-економічної криз. Макроекономічні дисбаланси, 

накопичені у 2008-2014 роки, та агресивна політика зовнішнього оточення 

зруйнували макроекономічну стабільність у національному просторі. 

Достатньо відчутними для національної економіки стали негаразди на 

фінансово-грошовому та валютному ринках країни. У 2013-2016 роках 

фінансово-грошовий та валютний ринок України пережив найглибшу кризу з 

часів здобуття незалежності. Вона була спричинена також сегментними 

структурними дисбалансами, які накопичилася протягом 2008-2014 років. 

Особливо необхідно відмітити про відсутність належного регулювання та 

ефективного нагляду з боку державних інституцій у зазначений період. 

Негативними складовими фінансово-грошового та валютного ринку 

країни були: 

– значна кількість банківських установ; 

– непрозора структура власності; 

– масштабне кредитування пов’язаних осіб; 
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– економічно необґрунтовані ставки за депозитними операціями; 

– недостовірна інформація, подана у фінансовій звітності; 

– фіктивні кореспондентські рахунки в інших банківських установах, у 

т.ч. іноземних; 

– політично мотивоване кредитування з боку державних фінансових 

установ; 

– обмеження вільної купівлі-продажу іноземної валюти; 

– обов’язковий продаж державі частини валютної виручки; 

– регулювання термінів оплати експортних й імпортних операцій; 

– регулювання валютних відносин на ринку готівкової валюти; 

– введення лімітів для учасників валютного ринку на валютні операції; 

– значна девальвація національної валюти; 

– розмір облікової ставки НБУ та інші. 

У 2014 році на валютному ринку відбувся перехід від штучно 

стабільного до гнучкого обмінного курсу національної валюти, який 

визначається фундаментальними чинниками ринкового середовища – 

попитом та пропозицією. Але необхідно відмітити, що державні інституції 

мають відповідний інструментарій, якій може вплинути як позитивно, так і 

негативно на формування обмінного курсу національної валюти. 

На 01 жовтня 2017 року кількість діючих банків складає 88 установи. 

За період 2014-2017 років було виключено з державного реєстру або 

знаходяться в режимі ліквідації або визнані неплатоспроможними 

90 фінансових установ. Проведене очищення банківської системи сприяє її 

відновлення, про що свідчить позитивна динаміка основних показників 

діяльності банківських установ за останні роки. Але, трансформаційні 

процеси у банківському секторі завершені тільки наполовину, оскільки для 

забезпечення динамічного відновлення кредитних і депозитних операцій, 

підвищення фінансової стійкості банківських установ та їхньої здатності 

протистояти негативним впливам з внутрішнього та зовнішнього середовища 

потрібні пріоритетні зміни в системі пруденційного регулювання та нагляду. 
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Основними джерелами пруденційного регулювання в Україні 

вважаються: 

– Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р., 

№ 2121-ІІІ; 

– Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, 

затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р., № 368; 

– Положення про застосування Національним банком України заходів 

впливу, затверджене постановою Правління НБУ від 17.08.2012 р. № 346. 

У зазначених джерелах пруденційного регулювання визначено 

обов’язкові нормативи діяльності банківських установ та їхні граничні 

орієнтири, а також заходи впливу в разі порушення нормативів. 

Фінансово-економічна дерегуляція створила фундаментальні 

передумови для розвитку фінансово-економічної глобалізації та експансії 

міжнародних ринків капіталу. Участь національного макроекономічного 

середовища у сучасних міжнародних інтеграційних процесах зумовлена 

потребою подолати штучну відокремленість України від світового 

господарства. Для ефективної інтеграції України у міжнародний 

макроекономічний простір та формування стратегічних світо господарських 

зв’язків необхідні певні передумови: інституційний суверенітет, політичні, 

правові, фінансово-економічні, соціально-культурні, інфраструктурні та інші. 

Враховуючи, що Україна – одна з найбільших європейських держав, то 

для неї особливо важливою є інтеграція саме з країнами Європи і, в першу 

чергу, з країнами-членами Європейського Союзу. Ключовим напрямком 

зовнішньої політики України та її стратегічним курсом визнано вступ до 

Європейського Союзу (ЄС). Ідея європейського вибору позитивно 

сприймається населенням України, євроінтеграційні прагнення України 

співпадають із необхідністю її модернізації і радикального реформування. 

Досягнення відповідності держави й українського суспільства 

копенгагенським критеріям членства в ЄС є головним довготерміновим 

завданням євро-інтеграційного курсу [238]. 



294 
 

За існуючих глобалізаційних викликів, відкритості національного 

макроекономічного середовища й динамізму фінансово-економічних 

процесів, стає актуальною їх векторна направленість. На рис. 4.4 

представлено структурована векторна модель трансформації фінансово-

економічних процесів у національному макроекономічному просторі, у якій 

основними компонентами, з урахуванням кількісної та якісної орієнтації, є: 

міжнародна інтеграція на фінансових ринках; міжнародна інтеграція на 

товарних ринках; міжнародна кооперація та спеціалізація; формування 

інвестиційного портфелю; розвиток Initial Public Offering; застосування 

злиття та поглинання; розвиток електронної комерції; розвиток форм 

міжнародної економічної інтеграції та глобалізація економічного розвитку. 

Перший компонент векторної трансформації – міжнародна інтеграція 

на фінансових ринках. Необхідно відмітити, що фінансовий ринок є сегментним 

компонентом фінансової системи відповідного макроекономічного середовища, 

який може динамічно та ефективно функціонувати лише у ринковому 

середовищі, де значна частина фінансових ресурсів мобілізується відповідними 

суб’єктами на засадах їх купівлі-продажу. Міжнародний фінансовий ринок – це 

система, яка побудована на відповідних принципах, де здійснюється обіг 

фінансового капіталу з урахуванням попиту і пропозиції, та функціонує у 

міжнародному середовищі в якості покупних і платіжних засобів, кредитів, 

депозитів, інвестиційних ресурсів тощо. 

Міжнародний фінансовий ринок – це міжнародні страхові, валютні та 

грошові ринки; міжнародні ринки кредитних зобов’язань та боргових цінних 

паперів; міжнародні ринки титулів (прав) власності. 

Учасниками міжнародного фінансового ринку виступають: окремі 

держави або союзи, суб’єкти господарювання та інші організації, які 

бажають передати в користування вільні фінансові ресурси або потребують 

інвестиційного забезпечення; посередники фінансові, які забезпечують 

перерозподіл фінансових ресурсів серед учасників міжнародного ринкового 

середовища. 
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Рис. 4.4. Вектори трансформації фінансово-економічних процесів у 

національному макроекономічному просторі 

 

Процес інтеграції фінансових ринків впливає: на інноваційний 

розвиток суб’єкта макроекономічного середовища; на формування сучасної 

системи розрахунків між учасниками ринку; концентрацію діяльності 

суб’єктів у міжнародних фінансових центрах; інституціалізацію та 

лібералізацію фінансового середовища. 
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Міжнародна інтеграція на фінансових ринках включає також створення 

транснаціональних корпорацій та вихід фінансових інститутів на 

наднаціональний рівень. На українському фінансовому ринку працюють 

глобальні міжнародні фінансові холдинги, до складу яких входять: 

Шведський СЕБ Корпоративний Банк (SEB Group), Німецький Дойче Банк 

ДБУ (Deutsche Bank), Французький Креді Агріколь Банк (Credit Agricole 

Group) й УкрСиббанк (BNP Paribas), американський Сітібанк (Citigroup) та 

інші. Міжнародні страхові компанії: Metropolitan Life Insurance Company 

(США), Vienna Insurance Group (Австрія), UNIQA Group (Австрія) 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) (Польща), GRAWE GROUP (Австрія) 

та інші. 

Міжнародна інтеграція на фінансових ринках – це вихід суб’єктів 

однієї країни на фондові ринки інших країн; участь у міжнародних кредитних 

та валютних операціях; співпраця з міжнародними фінансовими 

організаціями (Міжнародний валютний фонд, Європейський банк 

реконструкції та розвитку, Світовий банк, Африканський банк розвитку, 

Європейський інвестиційний банк, Азійський банк розвитку та інші). 

Міжнародна інтеграція на фінансових ринках підтримує суб’єктів 

міжнародного середовища в умовах тимчасових труднощів у зв’язку з 

економічною кризою або стихійним лихом. Суб’єкти міжнародного 

середовища, які розвиваються, не володіючи достатніми інвестиційними 

ресурсами, залучаючи капітал, здійснюють інвестиції без надмірного 

обмеження споживання. Міжнародні інвестори, купуючи активи різних 

суб’єктів міжнародного середовища, мають можливість знизити цінові 

ризики, на глобальному рівні міжнародний ринок капіталів дозволяє 

направити заощадження для найбільш ефективного використання. Необхідно 

відмітити, що міжнародна інтеграція ринків капіталу може надати і 

негативний вплив на національну економіку, зокрема глобалізація 

фінансових ринків привела до помітного зростання їх волатильності, 
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посилила ефект поширення фінансово-економічних потрясінь у 

міжнародному середовищі. 

Наступний компонент векторної трансформації – міжнародна 

інтеграція на товарних ринках. Міжнародна інтеграція на товарних ринках 

обумовлена об’єктивними процесами глобалізації та тенденціями у 

міжнародному макроекономічному просторі. Починаючи з етапу формування 

міжнародного товарного ринку і системи міжнародного господарства, 

здійснюється неминучий інтеграційний процес під впливом відповідних 

факторів кожного національного макроекономічного середовища у визначену 

систему. Особливою сутнісною характеристикою міжнародної інтеграція на 

товарних ринках – є усунення будь-яких обмежень у руху товарів (робіт, 

послуг) у міжнародному макроекономічному просторі. Зняття всіх торгових 

бар’єрів у відповідному міжнародному середовищі надає можливість для 

розвитку більшої кооперації та спеціалізації національних економік з 

урахуванням принципів порівняльних переваг. 

Міжнародна інтеграція на товарних ринках потребує формування та 

застосування такої моделі торгових взаємовідносин, яка б відповідала 

наступним принципам: партнерство, спеціалізація, субсидіарність, 

концентрація, стратегічна програмність та відповідальність. 

Позитивним прикладом для національної економіки є інтеграційні 

процеси з Європейським Союзом. Офіційно та у повному обсязі вступила в 

силу з 01 вересня 2017 року Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, важливим компонентом якої є запровадження 

відповідних умов для посилення економічних та торговельних зв’язків між 

національною економікою та макроекономічним середовищем країн 

Європейського Союзу. 

Зокрема, з 01 січня 2016 року запрацювала Зона вільної торгівлі між 

Україною та Європейським Союзом. Повна та всеохоплююча зона вільної 

торгівлі між Україною та Європейським Союзом – це широкомасштабна за 

змістом торговельна угода, яка спрямована на зменшення та скасування 
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тарифів, які застосовуються сторонами щодо товарів, лібералізацію доступу 

до ринку послуг, а також на приведення українських правил та регламентів, 

що стосуються бізнесу, у відповідність правилам та регламентам ЄС з метою 

забезпечення вільного руху товарів і послуг між двома сторонами та 

взаємного недискримінаційного ставлення до компаній, товарів і послуг на 

території України та Європейського Союзу [68]. 

Європейський Союз став найбільшим торговим партнером України з 

питомою вагою торгівлі товарами (роботами, послугами) близько 40 % за 

дев’ять місяців 2017 року. Обсяг національного експорту товарів до 

Європейського Союзу за підсумками січня-вересня 2017 року відносно 

аналогічного періоду 2016 року зріс на 29,1 % або 2,8 млрд. дол. Необхідно 

відмітити, що це найбільше зростання експорту товарів серед усіх партнерів 

нашої країни у вартісному вимірі. 

Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом повинна 

стати прикладом економічної (торговельної) інтеграції на американському й 

африканському континенті, у азіатсько-тихоокеанському регіоні та на 

пострадянському просторі з метою посилення економічних та торгівельних 

відносин у міжнародному середовищі. 

Присутність України у глобальному торговельному міжнародному 

просторі істотно зросла за останні роки, але все ще залишається 

недостатньою. Для активного включення до глобальних ланцюгів доданої 

вартості національній економіці необхідно відкоригувати товарну структуру 

національного експорту і перейти на виробництво експортно-орієнтованої 

продукції, яку потребує міжнародне макроекономічне середовище в умовах 

сьогодення та у майбутньому. 

Компонент векторної трансформації – міжнародна спеціалізація та 

міжнародна кооперація. Міжнародна спеціалізація – це спеціалізація 

суб’єктів міжнародного середовища на певних видах господарської 

діяльності з метою досягнення фінансово-економічних та соціальних 

результатів. Спеціалізація заснована на диференціації міжнародної 
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господарської діяльності, суб’єкти якої зосередженні на виробництві певних 

товарів (робіт, послуг) понад внутрішньої потреби національної економіки з 

метою обміну на міжнародному глобальному просторі. Модель спеціалізації 

національної економіки має базуватися на моделі інноваційно-інвестиційного 

розвитку з урахуванням факторів ендогенного зростання. Міжнародна 

спеціалізація національної економіки є вагомою ознакою, яка сприятиме 

отриманню Україною конкурентоспроможного місця у міжнародному 

економічному просторі. Стратегічним пріоритетом має бути підтримка 

сегментів національної економіки, які застосовують інноваційні 

конкурентоспроможні технології і мають високу додану вартість. 

Міжнародна кооперація – це форма тривалих раціональних 

господарських зв’язків між спеціалізованими суб’єктами міжнародного 

економічного простору. У міжнародній кооперації застосовуються сегментні 

результати суб’єктів міжнародного економічного простору з метою 

отримання загального результату господарської діяльності. Базовими 

компонентами налагодження коопераційних зв’язків є – кластерезаційні  

програми, договірна спеціалізація та інтегрована кооперація. Необхідно 

зазначити, що багатовекторна кооперація в умовах глобалізації міжнародного 

економічного простору та особливостей соціально-економічного розвитку 

міжнародного середовища постає вагомою передумовою підвищення 

ефективності окремих національних відтворювальних комплексів. 

Ефективність участі національної економіки у процесах міжнародної 

господарської кооперації значною мірою залежить від правильності 

макроекономічного регулювання національного економічного простору. 

Державна інституційна складова повинна забезпечити сприятливі умови 

(нормативно-правове забезпечення, укладання відповідних міжнародних 

угод, систему оподаткування, стабільність внутрішнього ринку та умов 

діяльності тощо) для розвитку коопераційної взаємодії суб’єктів 

національної економіки у міжнародному економічному просторі. 
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Формування інвестиційного портфелю. Інвестиційний портфель –

сукупність об’єктів матеріального, фінансового та нематеріального 

інвестування, які використовуються суб’єктом для реалізації інвестиційної 

політики у майбутньому. Стратегічною метою формування інвестиційного 

портфеля є вирішення відповідних завдань інвестиційної діяльності суб’єктів 

макроекономічного середовища шляхом виокремлення найбільш 

рентабельних і неризкових об’єктів інвестування. Процес формування 

інвестиційного портфеля дозволяє забезпечити значні темпи збільшення 

капіталу суб’єкта макроекономічного середовища, що позитивно впливає на 

його результати діяльності. 

Розвиток Initial Public Offering – це розвиток первинної публічної 

пропозиції та розміщення цінних паперів суб’єктів господарювання. Саме 

Initial Public Offering є сучасним інструментом залучення інвестиційних 

ресурсів на ринку капіталів у міжнародному макроекономічному середовищі. 

Розвиток Initial Public Offering у національній економіці – це сегментний 

параметр успішності національної економіки країни, який свідчить про 

можливість національних суб’єктів господарювання залучити фінансові 

ресурси шляхом розміщення цінних паперів у міжнародному 

макроекономічному середовищі. Розвиток Initial Public Offering свідчить про 

довіру не тільки до суб’єктів господарювання, але й до національної 

економіки. Успішними суб’єктами національної економіки, які застосовують 

Initial Public Offering є “Landkom International MHP” (Миронівський 

хлібопродукт), “KDM Shipping”, “Milk Company”, “Авангард”, “Ferrexpo” та 

інші. Базовими показниками розвитку Initial Public Offering у національному 

макроекономічному середовищу є відповідні рейтинги, на які впливають 

наступні компоненти: політична стабільність; відкритість економіки; 

прозорість ведення бізнесу; макроекономічні параметри; нормативно-правове 

забезпечення; захист інвестицій; рівень корупції та інші. 

У теоретиків та практиків з економіки мають місце значні наукові 

дискусії щодо питань злиття та поглинання суб’єктів макроекономічного 
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середовища. Стикаються повністю протилежні точки зору на доцільність і 

ефективність зазначених процесів суб’єктів макроекономічного середовища. 

Частина суб’єктів розглядає злиття як стратегічний напрям підвищення 

результативності господарської діяльності, а інші вважають їх тільки 

відображенням владних інстинктів управлінського персоналу, чиє прагнення 

негативно впливає на ефективність діяльності суб’єктів макроекономічного 

середовища. 

В умовах глобалізації та посилення конкуренції у міжнародному 

середовищі злиття та поглинання суб’єктів господарювання має об’єктивну 

реальність, яку необхідно досліджувати, оцінювати, аналізувати та 

прогнозувати з метою формування аналітичних висновків щодо 

стратегічного розвитку суб’єктів господарювання. Застосування злиття та 

поглинання у діяльності суб’єктів господарювання покликане посиленням 

конкуренції у міжнародному макроекономічному середовищі та може бути 

вагомим інструментом конкурентної стратегії в системі управління.  

Наступний компонент векторної трансформації – стратегічний 

розвиток електронної комерції у глобальному міжнародному середовищі. 

Електронна комерція (від англ. Electronic commerce) – це сфера 

цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які 

проводяться за допомогою комп’ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов’язані 

з проведенням цих транзакцій [68]. Електронна комерція – це господарська 

діяльність, спрямована на реалізацію товарів (робіт, послуг) з використання 

сучасних інформаційних технологій на основі мережевих взаємодій між 

контрагентами. Компоненти електронної комерції дозволяють організувати 

та здійснювати: торгівельні операції фінансовими інвестиціями, грошові 

операції між контрагентами, діяльність на електронних біржах та аукціонах, 

оплату товарів (робіт, послуг) тощо. За рахунок використання електронних 

мереж виникає можливість здійснювати цифровий маркетинг, який 

забезпечить збільшення позитивних результатів господарської діяльності. До 

електронної комерції відносять: електронний обмін інформацією; 
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електронний рух фінансових інвестицій; електронний рух капіталу; 

електронну торгівлю; електронні гроші; електронний маркетинг; 

електронний банкінг; електронні страхові послуги; електронний обіг 

нематеріальних активів тощо. 

Вектор трансформації − розвиток форм міжнародної економічної 

інтеграції з урахуванням екстернальної та інтернальної спрямованості. 

Екстернальна міжнародна інтеграція здійснюється за рахунок розширення 

міжнародної господарської діяльності суб’єкта за допомогою використання 

конкурентних переваг контрагентів у міжнародному макроекономічному 

просторі. Інтернальна міжнародна інтеграція забезпечує суб’єкта 

організацією власних закордонних структурних сегментів. У міжнародному 

макроекономічному просторі екстерналізація та інтерналізація як шляхи 

інтеграції на мікрорівні найбільш активно застосовуються міжнародними 

транснаціональними корпораціями. 

Всебічна інтернаціоналізація у міжнародному макроекономічному 

просторі обумовлює виникнення та організацію сучасного явища в 

стратегічному розвитку нашої цивілізації – глобалізації економічного 

розвитку під впливом відповідних факторів. 

Глобалізація економічного розвитку – сучасний об’єктивний процес 

підпорядкування напрямків фінансово-економічного розвитку сегментних 

складових міжнародного економічного простору відповідним 

закономірностям і напрямам. 

В умовах сьогодення, глобалізація – це стратегічний всеохоплюючий та 

незворотній процес зрощування національних економік у міжнародному 

макроекономічному просторі. В умовах глобалізації підсилюється 

необхідність гармонізації національних фінансово-економічних інструментів 

керування макроекономічним розвитком суб’єктів міжнародного простору. 

Таким чином, національне макроекономічне середовищі України, в 

умовах обмеженості ресурсного забезпечення та агресивної поведінки 

зовнішнього оточення потребує стратегічних радикальних трансформаційних 
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перетворень. Запропоновані вектори трансформації фінансово-економічних 

процесів у національному макроекономічному просторі дозволять 

скорегувати стратегічний курс розвитку національної економіки під впливом 

глобалізаційних процесів, які притаманні сьогоденню. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Сформовано та запропоновано теоретико-методичні засади державного 

регулювання фінансово-економічних процесів, які передбачають розвиток 

інноваційно-інвестиційної орієнтовної функції державного регулювання 

національної економіки та її сегментів, з метою стимулювання та 

забезпечення інноваційної й інвестиційної активності у розвитку потенціалу 

національної економіки в контексті фінансово-економічних процесів. 

Доведено, що на державному рівні для забезпечення інноваційно-

інвестиційної орієнтовної функції державного регулювання національної 

економіки повинна формуватися інноваційно-інвестиційна та промислова 

політика з урахуванням фактору глобалізації та європейського вектору 

розвитку. Сучасні національні стратегічні орієнтири інноваційно-

інвестиційної політики повинні формуватися у конкурентоздатних моделях. 

Запропоновано методичні підходи до забезпечення сталих 

інтеграційних процесів у національному макроекономічному середовищі, які 

спрямовані на досягнення збалансованого фінансово-економічного розвитку 

національної економіки на основі вертикально-горизонтальної інтеграції та 

синергетичного ефекту. Інтеграційні процеси в національному 

макроекономічному просторі запропоновано здійснювати в рамках 

взаємопов’язаних етапів з урахуванням географічного та господарського 

сегменту. З’ясовано, що позитивними аспектами інтеграційних процесів у 

національному макроекономічному середовищі є: ефективність розподілу 

ресурсів, що направляються на господарську діяльність суб’єкта; раціональне 

використання результатів науково-технічного прогресу; гнучкість і висока 
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адаптованість до соціально-економічних умов, що змінюються; здібність, що 

підвищується, до задоволення різноманітних потреб відповідних суб’єктів 

господарювання; якісна орієнтація результатів господарської діяльності; 

кількісна орієнтація результатів господарської діяльності; стійкість 

матеріальних та фінансових відносин між суб’єктами господарювання. 

Розвиток економічних механізмів внутрішньогалузевої та міжгалузевої 

інтеграції, а також інтеграції національних і зарубіжних суб’єктів в рамках 

глобалізаційних процесів, експортна орієнтація результатів діяльності 

макроекономічного середовища стає необхідною умовою для досягнення 

стійких параметрів фінансово-економічного зростання національної 

економіки. 

Розроблено концептуальний базис та методологічні положення щодо 

транспарентності національної економіки, що забезпечить підвищення 

ефективності використання ресурсного потенціалу державних інституцій та 

підвищить рівень довіри до національної економіки, зокрема кредитний 

рейтинг, та покращить внутрішній та зовнішній інвестиційно-інноваційний 

клімат у державі. Запропоновано застосування структурно-логічної моделі 

транспарентності національної економіки, яка включає: систему 

забезпечення, кількісні та якісні орієнтири, компоненти транспарентності за 

видами та їх вплив на потенціал розвитку національного макроекономічного 

середовища за умови застосування транспарентності в системі державного 

регулювання. У сформованій моделі передбачене семантичне моделювання 

елементів державного регулювання з кількісною та якісною орієнтацією, що 

забезпечить формування цілеспрямованого впливу відповідних складових на 

динамічний розвиток національного макроекономічного середовища. 

Застосовуючи міжнародний досвід щодо впровадження транспарентності, 

забезпечить підвищення ефективності системи державного регулювання 

сегментної складової національної економіки. 

Представлено структуровану векторну модель трансформації 

фінансово-економічних процесів у національному макроекономічному 
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просторі, у якій основними компонентами, з урахуванням кількісної та 

якісної орієнтації, є: міжнародна інтеграція на фінансових ринках; 

міжнародна інтеграція на товарних ринках; міжнародна кооперація та 

спеціалізація; формування інвестиційного портфелю; розвиток Initial Public 

Offering; застосування злиття та поглинання; розвиток електронної комерції; 

розвиток форм міжнародної економічної інтеграції та глобалізація 

економічного розвитку. Запропоновані вектори трансформації фінансово-

економічних процесів у національному макроекономічному просторі 

дозволять скорегувати стратегічний курс розвитку національної економіки 

під впливом глобалізаційних процесів, які притаманні сьогоденню. 

Основні наукові положення, викладені у розділі, опубліковано в 

авторських роботах [101; 105; 110; 115; 118; 129; 381]. 
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РОЗДІЛ 5 

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

5.1 Механізм державного регулювання фінансово-економічних 

процесів 

 

Функціонування системи державного регулювання макроекономічних 

процесів забезпечується сформованим та дієвим механізмом державного 

регулювання, який повинен бути адаптований до загальної політики держави, 

враховуючи фактори впливу та вектори розвитку. 

В сучасних умовах стабілізації національної економіки актуалізуються 

процеси глобалізації фінансово-економічних процесів, що здійснює 

позитивний вплив на стан розвитку макроекономічних показників та 

функціональність товарних та фінансових ринків. 

При цьому необхідно враховувати не тільки позитивні тенденції, але й 

негативні аспекти, які є наслідком впливу окремих зовнішніх та внутрішніх 

факторів, до яких можна віднести відкритість фінансово-економічних 

процесів держави, побудову та розвиток виробничої, фінансової, соціально-

економічної та культурної співпраці між окремими країнами світу, що в свою 

чергу, крім розвитку, може привнести в національну економіку 

дестабілізацію та підвищений ризик глобальної кризи. 

Серед дієвих важелів значних макроекономічних трансформацій в 

державі виділяють систему державного регулювання окремими процесами, у 

тому числі фінансово-економічними, яка спрямована не тільки на 

регламентацію дій та явищ, але й на обов’язкове удосконалення та гнучкість 

в умовах досягнення державних цілей щодо захисту інтересів держави та 

суспільства. 

Питання формування та функціонування механізмів державного 

регулювання як національної економіки в цілому, так й окремих її процесів 
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представлені у наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених, а саме: 

Л. Албакіна, Г. Атаманчука, В. Афанасьєва, В. Бакуменка, О. Бойко-Бойчук, 

Ю. Древаля, О. Побережець, Є. Масленнікова, Ю. Сафонова, В. Бакуменка, 

І. Булєєва, Ю. Древаля, Р. Майерсона, Р. Рудницької, О. Сидорчука, 

О. Стельмаха, Н. Харченко та інші. 

У науковій літературі виділяють окремі види та форми механізмів, а 

саме: організаційний механізм, механізм управління, економічний механізм, 

господарюючий механізм, фінансовий механізм, трансмісійний механізм та 

інші. Розглядаючи сутність механізму з точки зору державного регулювання, 

необхідно враховувати наявність відповідних функцій держави щодо 

управління економічними, фінансовими, соціальними, екологічними та 

іншими процесами, для ефективності яких необхідною умовою є дієвий 

механізм впровадження. 

Деякі автори, досліджуючи зміст і структуру механізму державного 

управління визначають його як системи, серед яких виділено стимули, 

засоби, важелі, а також формування нових інститутів, організаційних 

структур тощо [330]. 

Категорія “механізм управління або регулювання” характеризується 

складністю значення та особливістю структурних елементів. Механізм 

управління підкреслює свою актуальність як на мікрорівні – механізм 

управління підприємством, так і на макрорівні – механізм регулювання 

окремими процесами та економікою в цілому. 

“Механізм управління” трактується Н. Р. Нижником, як категорія 

управління, що включає цілі управління, елементи об’єкта та її зв’язки, на які 

здійснюється вплив, дії в інтересах досягнення цілей, методи впливу, 

матеріальні та фінансові ресурси управління соціальним та організаційним 

потенціалами [167]. 

Під господарським механізмом розуміють механізм, який реалізує 

взаємодію керуючої і керованої підсистем і представляє собою сукупність 

економічних методів і важелів, організаційної структури управління, форм і 
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методів впливу на діяльність економічної системи, орієнованих на суспільні 

потреби. Такому механізму характерні наступні системні властивості: 

складність ієрархічної структури; специфічні особливості природи 

економічних процесів і явищ, що виражаються у взаємодії об'єктивних і 

суб’єктивних факторів; цілісність системи; складні інформаційні процеси, 

обумовлені численними взаємозв’язками між суб’єктом і об’єктом 

господарського механізму; множинність цілей, які можуть не збігатися із 

цілями окремих складових; динамічність процесів, які мають стохастичний 

характер та багатофункціональність [221]. 

Функціонування економічного та фінансового механізмів можливо 

розглядати як окремі, але взаємодіючі системи, які забезпечують реалізацію 

державної політики, враховуючи відповідні зовнішні та внутрішні фактори, 

використовуючи ефективні методи та інструменти. 

В свою чергу, економічний механізм забезпечує формування і 

визначення сприятливих економічних, організаційних, правових та інших 

умов розвитку економічного потенціалу й підвищення ефективності його 

використання, а також надання державної цінової, фінансової та інших видів 

допомоги національним товаровиробникам [166]. 

Згідно визначення О. М. Ковалюка, “фінансовий механізм – це система 

фінансових форм, методів, важелів та інструментів, які використовують у 

фінансовій діяльності держави і підприємства за їх відповідного 

нормативного, правового та інформаційного забезпечення, а також за 

відповідної фінансової політики на мікро- та макрорівні”. Фінансовий 

механізм у широкому розумінні – комплекс фінансових важелів і методів 

впливу на соціально-економічний розвиток добробуту населення та 

суспільства в цілому [295]. 

Дослідження відповідних механізмів, які відрізняються кількістю 

рівнів функціонування, змістом, методами реалізації та важелями, 

здійснюється у кількох напрямках, в залежності від суб’єктів та об’єктів, які 

рухають відповідні підсистеми. 
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Слід підкреслити, що деякі науковці розглядають механізм державного 

регулювання як сукупність основних напрямів, форм і методів 

цілеспрямованого впливу державних і наддержавних органів управління на 

функціонування і розвиток економічної системи (в т.ч. окремих її підсистем) 

для її стабілізації та пристосування до умов, що змінюються [245], інші 

розуміють – комплекс заходів держави, спрямованих на скеровування 

суб’єктів економічної діяльності в напрямі, необхідному для досягнення 

поставлених органами державної влади й управління цілей [237]. 

Механізм державного управління – це система, призначена для 

практичного здійснення державного управління та досягнення поставлених 

цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, інструменти впливу на 

об’єкт управління з відповідним правовим, нормативним та інформаційним 

забезпеченням [277]. 

Необхідно підкреслити, що державне регулювання фінансово-

економічних процесів за умови формування стабільних та належних умов 

функціонування ринкового механізму, представляє собою цілеспрямований 

вплив держави на функціонування суб’єктів мікро-, мезо- та 

макроекономічного середовища. Саме ефективність та результативність 

регулювання на макроекономічному рівні напряму залежить від дієвості 

механізму державне регулювання фінансово-економічних процесів, 

враховуючи його сегменти та відповідні фактори впливу. 

Досліджуючи проблематику механізму розвитку функціонування 

економічних систем перехідного періоду А. Чухно, застосовує категорію 

“господарський механізм”, розглядаючи його, як механізм дії та 

використання економічних законів, багатоскладову систему, що виступає, як 

функціональна частина виробничих відносин, виражає взаємодію останніх із 

продуктивними силами і надбудовою [259]. 

Отже, формування дієвого механізму державного регулювання 

фінансово-економічних процесів є необхідним кроком щодо сталого 
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розвитку національної економіки, враховуючи сучасні теоретико-

методологічні підходи та досвід розвинених країн. 

Механізм державного регулювання фінансово-економічних процесів за 

своєю структурою представлено у вигляді системи, яка охоплює методи або 

механізми прямої та непрямої дії, що підкреслює значимість сукупності 

державних заходів, а саме: збалансованість інтересів, методи контролінгу та 

стимулювання, елементи фінансування та соціальну спрямованість. 

Механізми державного регулювання прямої дії, враховуючи окремі 

засоби впливу, забезпечують виконання прийнятих законодавчих актів щодо 

фінансово-економічних процесів національної економіки. В свою чергу, 

непрямі механізми державного регулювання формують підґрунтя для 

функціонування відповідних процесів в національній економіці за рахунок 

податкових, фінансових, екологічних, кредитно-пільгових, технологічних, 

інноваційно-інвестиційних та інших важелів. 

Деякі науковці також визначають основні методи державного 

регулювання економіки як “способи впливу держави на сферу 

підприємництва, інфраструктури ринку, некомерційний сектор економіки з 

метою створення умов їх ефективного функціонування відповідно до 

напрямів державної економічної політики, кожен з яких ґрунтується на 

використанні сукупності інструментів (регуляторів, важелів)”. При цьому 

автор вважає, що основним інструментом прямого державного регулювання є 

нормативно-правові акти, макроекономічні плани, цільові програми 

розвитку, державні замовлення, державні бюджети. До методів непрямого 

регулювання відносять інструменти фіскальної, бюджетної, грошово-

кредитної, інвестиційної, амортизаційної, інноваційної економічної політики 

тощо [79]. 

Сегментація компонентів механізму державного регулювання 

фінансово-економічних процесів представлена на рис. 5.1. 
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Рис. 5.1. Сегментація компонентів механізму державного регулювання 

фінансово-економічних процесів 
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Враховуючи складність та баготоаспектність системи державного 

регулювання національної економіки, слід зауважити, що механізм 

державного регулювання фінансово-економічних процесів характеризується 

окремими складовими, а саме: бюджетно-фінансовим та організаційно-

правовим механізмом, інноваційно-інвестиційним механізмом, механізм 

економічного стимулювання та механізмом діагностування та контролінгу. 

Кожен з перерахованих елементів загального синтезованого механізму 

державного регулювання складається з функціональним підсистем, які 

формуються на основі державної політики та залежать від чинників як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища. 

Базисом ефективного функціонування механізму державного 

регулювання фінансово-економічних процесів є детально розроблений та 

налагоджений організаційно-правовий механізм, який включає в себе 

нормативно-правову та організаційну системи, враховуючи планові та 

прогнозні чинники. Процес планування державного регулювання фінансово-

економічних процесів залежить від векторіальної спрямованості національної 

економіки та факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

В свою чергу, бюджетно-фінансовий механізм регламентується 

бюджетною системою, яка функціонує на окремих принципах, а саме: 

єдності грошової системи та нормативно-правової бази, формування та 

управління фінансових ресурсів й видатками, включаючи державний бюджет 

та місцеві бюджети, які забезпечують своєчасне виконання державних 

програм економічного, соціально-культурного, інноваційного розвитку, та 

кредитною системою, яка, в свою чергу, повинна враховувати сучасні 

тенденції розвитку банківської сфери, як на національному, так й на 

світовому рівнях. Дієвий бюджетно-фінансовий механізм спрямований на 

реалізацію національної фіскальної політики та на підвищення показників 

фінансової безпеки держави, що дає можливість забезпечити реальну 

незалежність та стійке зростання національної економіки. 
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Важливою складовою механізму державного регулювання фінансово-

економічних процесів є інноваційно-інвестиційний механізм, який містить 

систему формування інвестиційного клімату в державі, рівень сприятливості 

якого впливає на інвестиційну привабливість національних проектів та 

залучення іноземних інвесторів. В свою чергу, система управління 

інноваційними ризиками та система інноваційного розвитку дає можливість 

значно підвищити загальні фінансово-економічні показники національної 

економіки, враховуючи фактори глобалізації та вектор європейського 

розвитку держави. 

Враховуючи те, що фінансову стабільність держави, можливість 

розвитку її національної економіки визначає саме інноваційна спрямованість, 

на державні органи управління покладено діагностування ринків 

наукомісткої продукції, розробка програм інноваційного розвитку, 

матеріальна та фінансова підтримка наукової сфери, створення умов для 

функціонування інноваційних бізнес-інкубаторів, наукових та технологічних 

парків, сприяння залученню інвестицій в інновації на державному рівні. 

Системна оцінка та використання інноваційного потенціалу держави за 

умови стабільної інвестиційної політики дає можливість розробки концепції 

розвитку національної економіки, з урахуванням стратегічних напрямків та 

пріоритетів. Слід підкреслити, що саме інноваційно-інвестиційний механізм 

в умовах функціонування сучасних економічних систем є двигуном розвитку 

найуспішніших галузей економіки та кроком до успішної інтеграції 

національної економіки у світовий простір. 

Механізм економічного стимулювання складається з системи 

економічної та екологічної підтримки, а також системи економічної безпеки, 

що забезпечує спрямований розвиток важливих фінансово-економічних 

процесів в державі. Даний механізм є сучасним надзвичайно важливим 

інструментом в системі державного регулювання, що дає змогу підвищити 

ефективність державного втручання в окремі економічні та соціальні 
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процеси, використовуючи відповідні методи, нормативи, заходи та дієві 

важелі. 

При цьому необхідно зауважити, що до важливих сегментів 

економічної безпеки сучасної держави відносять саме екологічну складову, 

яка повинна враховувати світові та європейські стандарти, звертаючи увагу 

на проблеми ресурсномістких технологій та нераціонального використання 

природних ресурсів в Україні. 

Останнім, але не менш значущим елементом механізму державного 

регулювання фінансово-економічних процесів, визнається механізм 

діагностування та контролінгу, в межах якого можливо виокремити існуючі 

проблеми діючого механізму, виявити слабкі та сильні сторони кожної 

складової та зосередитись на можливостях розвитку чинників фінансово-

економічних процесів. 

Слід зауважити, що зазначений механізм включає систему оцінки та 

контролю, а також систему вдосконалення окремих фінансово-економічних 

процесів на основі проведених аналітичних досліджень та враховуючи вплив 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища в умовах глобалізації 

національної економіки. 

Таким чином, механізм державного регулювання фінансово-

економічних процесів характеризується інтегрально-вертикальною 

функціональністю кожного сегмента, що дає можливість досить швидко 

реагувати на відповідні зміни як внутрішнього, так і зовнішнього 

середовища, включаючи соціальні, економічні, фінансові, політичні, 

екологічні та інші фактори. 

Отже, створення ефективного механізму державного регулювання 

фінансово-економічних процесів, який повинен базуватись на 

методологічних підходах прямої та непрямої дії, залежить від системності 

застосування сучасних прийомів управління та прогнозних або планових 

результативних показників, які враховують динамічні зміни в 

макроекономічному середовищі в умовах глобалізації. 
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Існуючі методологічні підходи щодо системи державного регулювання 

окремими процесами в економіці можуть бути доповнені розробкою 

структури механізму державного регулювання фінансово-економічних 

процесів, що дасть змогу не тільки визначити склад, зміст та напрямок 

основних елементів даного механізму, але й сформувати зміст категорії з 

урахуванням особливостей фінансово-економічних процесів. 

Формування структури діючого та ефективного механізму державного 

регулювання фінансово-економічних процесів залежить не тільки від 

основних сегментів, які відповідають критеріям узгодженості, цілісності та 

упорядкованості, але й від наповненості кожного сегмента змістовними 

складовими. 

Концептуальна модель механізму державного регулювання фінансово-

економічних процесів з урахуванням сучасних умов глобалізації 

національної економіки представлена на рис. 5.2. 

Слід зауважити, що механізм державного регулювання представляє 

собою багатокомпонентну систему, яка складається із сукупності окремих 

сегментів, які діють самостійно, але в межах системи, забезпечуючи при 

цьому досягнення загальної мети державного регулювання, та дає 

можливість цілеспрямовано впливати на фінансово-економічні процеси, 

враховуючи зовнішні та внутрішні фактори впливу, забезпечуючи незначне, 

але стабільне зростання національної економіки. 

Сучасне трактування сутності механізму монетарної трансмісії 

несуттєво різниться від класичного кейнсіанського формулювання. Так, 

Т. В. Унковська “монетарний трансмісійний механізм” визначає як 

відносини, пов’язанні з передачею змін у використанні інструментарію 

грошово-кредитної політики центрального банку, що впливає на фінансову 

кон’юнктуру і в подальшому – на макроекономічні змінні, які відображають 

стан розвитку реального сектору економіки через складну сукупність каналів 

(ланцюгів проміжних змінних) та зв’язків прямої і зворотної дії [210]. 
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Рис. 5.2. Концептуальна модель механізму державного регулювання 
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Формулювання стратегічної мети державного регулювання економіки в 

цілому, у тому числі й фінансово-економічних процесів, є визначальним 

аспектом при розробці раціонального комплексу заходів, який містить 

методичний інструментарій, сегментне забезпечення та спектр важелів. 

Сутність стратегічної мети державного регулювання фінансово-

економічних процесів полягає у наступному, а саме: у формуванні мобільної 

ефективної системи регулювання, яка повинна підтримувати та впливати на 

зростаючий рівень індикаторів фінансово-економічних процесів, враховуючи 

соціальну спрямованість та європейський вектор розвитку національного 

макроекономічного середовища. При цьому основна мета державного 

регулювання трансформується у відповідні підцілі, які деталізують 

стратегічну мету та дають можливість визначити необхідні завдання та 

методологічні підходи щодо її реалізації. 

Важливим спектром ефективного функціонування механізму 

регулювання фінансово-економічних процесів є функції та принципи 

державного регулювання, які підкреслюють спрямованість обраного типу 

державного регулювання в умовах глобалізації національної економіки.  

В свою чергу, комплекс заходів державного регулювання фінансово-

економічних процесів складається з наступних сегментів, а саме: методів 

державного регулювання, сегментного забезпечення та важелів державного 

регулювання, які використовуються суб’єктами державного регулювання по 

відношенню до відповідних об’єктів з урахуванням факторів впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища. До суб’єктів державного 

регулювання, які забезпечують дієвість зазначеного комплексу заходів, 

відносяться інституції державного та недержавного характеру на макро- та 

мезорівнях, а саме: місцеві та регіональні інституції, які виконують 

поставлені функціональні задачі в межах діючих нормативно-правових норм, 

та об’єднання громадян, на яких покладені функції захисту суспільних 

інтересів. Структура та зміст державних інституцій змінюється у 
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відповідності до внутрішньої та зовнішньої державної політики, її 

векторіальної спрямованості та узгодженості на світовому рівні. 

До об’єктів державного регулювання в межах діючого механізму 

відносяться фінансово-економічні процеси, а також їх структурні складові, 

які мають проблемний характер і потребують негайного втручання з боку 

державних інституцій, а саме: економічні, фінансові, політичні, соціальні, 

інвестиційні кризи, які характеризуються від’ємною динамікою та значним 

зниженням економічних індикаторів, а також негативною тенденцією 

розвитку суб’єктів макроекономічного середовища та складністю їх 

адаптування до сучасних факторів. При цьому необхідно підкреслити, що 

поява негативних змін у фінансово-економічних процесах потребує 

цілеспрямованого та мобільного, своєчасного державного регулювання. 

Застосування в межах механізму державного регулювання фінансово-

економічних процесів відповідних методів прямої та непрямої дії, а саме: 

економічних, організаційних, політичних, соціальних, нормативних та 

спеціальних, дає можливість побудувати чіткий алгоритм дії суб’єктів 

державного регулювання як при стабільних умовах, так і при наявності 

дисбалансу в економічній та соціальній сферах в умовах глобалізації та 

євроінтеграції. 

Вплив на об’єкти державного регулювання здійснюється відповідними 

суб’єктами за допомогою системи важелів, вибір яких залежить від їх 

спрямованості на кризову ситуацію у фінансово-економічних процесах. При 

цьому до важелів, які входять до комплексу заходів розробленого механізму 

державного регулювання фінансово-економічних процесів, можливо віднести 

наступні: 

– податкові важелі, які повинні не тільки впливати на загальний рівень 

економічних процесів та забезпечувати позитивний ефект, але й мати 

соціальну спрямованість (орієнтацію); 

– пільгові важелі, які спрямовані на підвищення доступності 

фінансових (кредитних) ресурсів, на підтримку малого бізнесу тощо; 
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– інвестиційні важелі, які спрямовані на зміцнення фондового ринку та 

формування сприятливого інвестиційного клімату; 

– інноваційні важелі, за допомогою яких забезпечується сприяння 

розвитку сучасної інноваційної інфраструктури за умови підтримки 

ефективного використання науково-технічного потенціалу держави; 

– економічні важелі, які містять систему інструментів з реалізації 

фіскальної, митної, кредитної, бюджетної політики, що напряму впливає на 

стан фінансово-економічних процесів; 

– фінансові важелі, які впливають на рівень фінансових можливостей 

суб’єктів макроекономічного середовища та дають можливість реалізувати 

мету державної фінансової політики за допомогою амортизаційних, грошово-

кредитних цінових та валютних інструментів. 

Враховуючи фактори розвитку, до складу фінансових важелів 

макроекономічного середовища можливо віднести ставки оподаткування та 

рефінансування НБУ, рівень резервування тощо, зміст та вибір яких залежить 

від ступеня та міцності кризових явищ у фінансово-економічних процесах. 

На думку деяких авторів, при регулюванні фінансові інструменти 

використовуються як спосіб фінансування у формі договору, де зазначені 

юридичні вимоги захищені законом з боку одного учасника і зобов’язання з 

боку іншого учасника або взаємовідносини суб’єктів економіки і держави. На 

державному рівні такими інструментами є субсидії, податки, трансферти, а 

на рівні підприємств – інструменти фінансового ринку: комерційні векселі, 

банківські акцепти, депозитні сертифікати, звернення щодо викупу цінних 

паперів та ін. [295]. 

Зазначені важелі державного регулювання фінансово-економічних 

процесів носять більш ринковий характер, що дає можливість поступового 

виокремлення жорсткого адміністративного державного регулювання як 

окремими процесами та явищами, так і національною економікою в цілому, 

враховуючи європейську векторіальну спрямованість державної політики. 
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На нашу думку, ефективність функціонування комплексу заходів 

державного регулювання фінансово-економічних процесів можливо значно 

підвищити за рахунок раціонального сегментного забезпечення, а саме: 

нормативно-правового, організаційного, інформаційного та матеріального, 

що є запорукою стабільного виконання поставлених поточних завдань та 

досягнення стратегічної мети державного регулювання фінансово-

економічних процесів. 

Наступним етапом механізму державного регулювання фінансово-

економічних процесів є формування та застосування сукупності методів 

контролю державного регулювання, до яких відносяться: фінансово-

економічний моніторинг, фундаментальна діагностика, державний 

контролінг та державний аудит. При цьому кожен з перерахованих методів 

контролю спрямований на перевірку законності та цілеспрямованості дій 

окремих суб’єктів державного регулювання щодо реалізації стратегічних та 

поточних цілей, враховуючи принципи об’єктивності, системності, 

оперативності, економічної доцільності, пріоритетності, соціальної 

спрямованості та раціональності використання ресурсного забезпечення. 

Окремі науковці визначають контроль як правову форму державного 

регулювання економіки, сукупність організаційно-технічних і правових 

заходів, спрямованих на визначення компетентними органами ступеня 

відповідності фактичних напрямів і результатів діяльності суб’єктів 

господарського життя, вимогам, які об’єкт одержав від органу управління 

встановленим державою правилам, нормам і нормативам шляхом вжиття 

визначених законом планових та позапланових заходів, виявлення порушень 

у діяльності цих суб’єктів, вжиття заходів щодо їх усунення, в тому числі 

застосування господарсько-правових санкцій [187]. 

На нашу думку, оцінка ступеня впливовості суб’єктів державного 

регулювання фінансово-економічних процесів на відповідні об’єкти з 

визначенням індикаторів ефективності і законності дій суб’єктів з розробкою 

альтернативних варіантів вирішення проблем, за умови дотримання головних 



321 
 
принципів та використання методів державного регулювання, представляє 

собою завдання контролю державного регулювання фінансово-економічних 

процесів. 

Результати проведеного контролю реалізації комплексу заходів 

державного регулювання дають можливість визначити слабкі місця та 

встановити порушення, відкоригувати окремі прогнозні та планові 

фінансово-економічні показники та раціоналізувати структуру та спектр 

обов’язків деяких державних інституцій, враховуючи поставлені цілі та 

задачі. 

Слід підкреслити, що співставлення отриманих результатів державного 

регулювання фінансово-економічних процесів зі стратегічною метою в 

межах представленого механізму державного регулювання дає можливість 

визначити ступінь її досяжності з урахуванням застосованих методів, важелів 

та інструментів державного регулювання.  

Таким чином, механізм державного регулювання фінансово-економічних 

процесів – це складна багатокомпонентна система, яка характеризується 

високою ефективністю, функціональністю, результативністю та узгодженістю 

сегментів, та включає стратегічну мету, функції, принципи та комплекс заходів 

державного регулювання, який дає можливість цілеспрямованого впливу 

суб’єктів макроекономічного середовища та об’єкти регулювання за допомогою 

методів, важелів та сегментного забезпечення, враховуючи векторіальну 

спрямованість національної економіки. 

Отже, запропонований механізм державного регулювання фінансово-

економічних процесів, який складається із окремих сегментів, спрямований 

на досягнення стратегічної мети державного регулювання, що стікається із 

державною політикою країни в умовах глобалізаційних змін та європейської 

векторіальної спрямованості національної економіки. Важливим аспектом 

при формуванні та функціонуванні даного механізму є не тільки чітке 

дотримання структури всіх рівнів, але й можливість застосування окремих 

складових (важелів, методів) під впливом зміни відповідних чинників. 
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При цьому узгодженість між стратегічною метою державного 

регулювання, завданнями, принципами та функціями, з одного боку, та 

комплексом заходів, з іншого, дає можливість використання раціональних 

методів та інструментів впливу суб’єктів у вигляді інституцій державного та 

недержавного характеру та відповідні об’єкти, а саме: фінансово-економічні 

процеси, а також їх структурні складові, які мають проблемний або кризовий 

стан і потребують негайного втручання з боку суб’єктів. 

Безперечна ефективність та дієвість розробленого механізму 

державного регулювання фінансово-економічних процесів підтверджується 

підвищенням раціональності використання ресурсного потенціалу, 

зростанням індикаторів економічного розвитку, покращенням пріоритетних 

соціальних показників в державі в умовах глобалізації національної 

економіки. 

 

5.2 Забезпечення захисту національного макроекономічного 

середовища в умовах глобалізації 

 

У сучасних геополітичних умовах достатньо кардинально змінилася 

роль державних інституцій у регулюванні соціальної та фінансово-

економічної динаміки у національному макроекономічному середовищі. В 

умовах міжнародного агресивного середовища до державних інституцій 

пред’являються нові пріоритети, обумовлені необхідністю адекватної 

результативності їх діяльності з метою вирішення завдань соціального та 

економічного розвитку національного середовища під впливом факторів 

глобалізації світового простору. Глобалізаційні процеси мають значний 

вплив на соціальне й фінансово-економічне зростання і розвиток 

національного макроекономічного середовища. В умовах подальшого 

посилення взаємозалежності у міжнародному середовищі, повільного та 

нестійкого економічного росту, низьких цін на сировинні товари та 

нестабільність міжнародної фінансової системи, ускладнюють країнам, що 
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розвиваються, можливість отримати потенційні вигоди від глобалізації. 

Таким чином, особливо актуальним постає забезпечення захисту 

національного макроекономічного середовища в умовах глобалізації. 

Глобалізаційні процеси вимагають від суб’єктів міжнародного 

середовища розробки заходів щодо збереження та захисту національних 

державних утворень. Необхідно відмітити, що в умовах гармонізації єдиних 

принципів та механізмів фінансово-економічної поведінки, суб’єкти 

міжнародного макроекономічного середовища стикаються з достатньою 

кількістю проблемних питань, які потребують вирішення з урахуванням 

ефекту синергії. Зауважимо, що відомі інструменти макроекономічного 

регулювання – мито (преференціальні, пільгові, спеціальні, антидемпінгові, 

компенсаційні та інші) та  курс національної валюти вже не працюють у 

повній мірі. Яскравим прикладом є Угода про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, де України 

зобов’язана знизити або відмінити ставки відповідного мита. Необхідно 

також додати, що деякі фінансово-економічні процеси, особливо у: 

міжнародному грошовому ринку; валютному ринку; ринку боргових та 

кредитних зобов’язань; ринку капіталів, золота, нерухомості, цінних паперів 

та інших, набули глобального характеру та не піддаються регулюючим 

зусиллям окремих суб’єктів міжнародного макроекономічного середовища. 

В умовах посилення міжнародної конкуренції, з метою залучення 

інноваційно-інвестиційних ресурсів, суб’єкти міжнародного середовища вже 

не можуть у повній мірі використовувати інструменти впливу: податкову 

систему, соціально-економічну політику, жорстке нормативно-правове 

регулювання тощо. 

Соціально-економічна політика країни в умовах глобалізації 

спрямовується не тільки для збереження національного генофонду, а й для 

підтримки сегментних складових національної економіки, у тому числі для 

підтримки національних суб’єктів господарювання у міжнародній 
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конкуренції при розподілі світового доходу. В умовах глобалізації 

національний капітал повинен переважати капіталу інших суб’єктів 

міжнародного макроекономічного середовища тому що, у такому випадку 

більше отримували б не тільки власники капіталу, а й інші суб’єкти 

національної економіки. 

Процес глобалізації виводить міжнародне макроекономічне середовищі 

на інший рівень розвитку із системною інтернаціоналізацією умов і сфер 

життєдіяльності суспільства. Процес глобалізації включає відповідні 

сегменти, які можуть впливати на розвиток суб’єктів макроекономічного 

середовища в залежності від їх пріоритетності та дозволеного впливу 

системи державного регулювання. Сегментна складова процесу глобалізації 

представлено на рис. 5.3. 

 

Рис. 5.3. Сегментна складова процесу глобалізації 

 

Сегментна складова процесу глобалізації міжнародного макроекономічного 
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– безпеко-орієнтовний сегмент; 

– інноваційний сегмент; 

– екологозаційний сегмент; 

– соціальний сегмент; 

– фінансовий сегмент; 

– виробничий сегмент; 

– економічний сегмент. 

Визначені сегменти мають відповідні параметри впливу на суб’єктів 

міжнародного макроекономічного середовища та наділені позитивними й 

негативними ознаками. Кожен суб’єкт міжнародного макроекономічного 

середовища має відповідний інструментарій для стимулювання або 

стримування впливу визначених сегментів процесу глобалізації. 

Незважаючи на процеси глобалізації у всіх сферах, у тому числі 

фінансово-економічній, треба відмітити, що під впливом визначених 

процесів, громадська система усвідомила значення розв’язання значної 

кількості завдань за допомогою механізмів державного регулювання. 

Під впливом факторів глобалізації істотно змінюється функціональна 

спрямованість системи державного регулювання, у тому числі у фінансово-

економічних процесах. 

У національному суспільстві під впливом факторів глобалізації 

відбуваються істотні зміни, у тому числі трансформується сам механізм 

державного інституційного впливу на національне макроекономічне 

середовище. 

Вагомого значення набуває досягнення певних господарських 

результатів, життєдіяльності суспільства, вплив державних інституцій на 

інноваційно-інвестиційну сферу, на структуру стимулів й обмежень, які 

забезпечують отримання відповідного рівня економічних результатів 

національної економіки. 

На нашу думку, підвищення регулюючої функції державних інституцій 

є об’єктивною за своєю суттю та необхідною в умовах сьогодення нашої 
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країни. Досвід суб’єктів міжнародного макроекономічного середовищі 

свідчить про нездатність ринку у повній мірі виконувати функції регулятора 

в інтересах національної економіки. 

Вплив системи державного регулювання на результати функціонування 

національної економіки представлено на рис. 5.4. 

 
 

Рис. 5.4. Вплив системи державного регулювання на результати 

функціонування національної економіки 
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національним макроекономічним середовищем, рішення яких ринковими 

інструментами потенційно неможливо, тому виникає умова необхідності 

оцінювання оптимально можливого обсягу втручання державних інституцій 

у національну економіку. 

У глобальному макроекономічному середовищі соціальне та 

фінансово-економічне становище окремих господарюючих суб’єктів у 

значній мірі залежить від кількісних та якісних орієнтирів розвитку того 

національно-державного утворення, до якого вони включаються. Відомо, що 

чим вище рівень розвитку національного макроекономічного середовища, 

чим більше розвинені її сегментні складові, тим більш будуть позитивні 

результати господарювання та ефективною буде національна економіка. При 

цьому не можна забувати, що в рамках національного простору діють єдині 

принципи права та господарювання, єдина національна грошова одиниця 

(гривня), єдина державна мова (українська) та забезпечується свобода 

переміщення факторів господарювання в його рамках. 

Необхідно відмітити, що наявність кордонів захищає національний 

простір, у тому числі макроекономіку країни від агресивної політики 

зовнішнього оточення, яскравий приклад дії Російської Федерації. У 

міжнародному середовищі боротьба між національними суспільствами за 

ресурси для свого виживання і розвитку, на нашу думку, практично 

непереборна. Тому у міжнародному середовищі завжди буде боротьба між 

суб’єктами та виникати обставини, які потребують узгодження своїх 

інтересів з іншими країнами. 

Для національної економіки достатньо негативний вплив має розвиток 

міжнародного ринку праці, який матеріалізується у зростанні масштабів та 

інтенсивності міграційних процесів в країні, які набувають дедалі 

глобальнішого характеру. Саме для нашого макроекономічного середовища 

це є особливою загрозою, що можна пояснити нестабільною фінансово-

економічною і політичною ситуацією, військовими діями на Південно-

східному регіоні, окупацією частини території країни, достатньо високим 
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рівнем безробіття, а також етнічними, релігійними особливості та іншими 

факторами. 

Для національного макроекономічного простору характерним є велика 

кількість економічно активних емігрантів, що має щорічну тенденцію до 

збільшення. Необхідно констатувати, що високий освітньо-професійний та 

освітньо-науковий рівень емігрантів спричиняє втрату висококваліфікованої 

робочої сили. За підсумками 2017 року наша країна має від’ємний 

міграційний баланс. 

З метою захисту національного макроекономічного середовища в 

умовах глобалізації в частині еміграції економічно-активного населення 

необхідно забезпечити вирішення наступних питань: 

– політична стабільність; 

– посилення боротьби з корупцією; 

– повернення тимчасово-окупованих територій; 

– підвищення мінімальної та середньої заробітної платні; 

– боротьба з безробіттям; 

– фінансово-економічна стабільність; 

– забезпечення якості освіти; 

– забезпечення належних умов праці; 

– забезпечення доступної та сучасної системи охорони здоров’я; 

– забезпечення покращення екологічної ситуації; 

– забезпечення можливостей для професійної самореалізації 

економічно-активного населення. 

Необхідно відзначити позитивні аспекти у збільшенні середньої 

заробітної платні в Україні після значного провалу за рахунок знецінювання 

національної валюти. Так, у 2013 році була 3265 грн., що за курсом 

американського долара у 8 грн., дорівнювала 408 дол.; у 2014 році становила 

204 дол.; у 2015 – 182 дол., а вже у 2016 році – 4 467 грн., за курсом долара у 

27 грн., становила 165 дол. На 01 січня 2018 року середня заробітна платня 

складає 8777 грн., при курсі 28 грн., що еквівалентно 314 дол. Забезпечення 
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фінансово-економічної стабільності та росту економіки дозволить 

збільшувати середню заробітну платню та припинити негативні явища у 

міграції трудових ресурсів. 

Фінансово-економічний спад в Україні вже завершився, але значний 

відтік капіталу з України продовжується. За останні 10 років з національної 

економіки було виведено більше 150 млрд. американських доларів. Наслідки 

зазначеного фінансово-економічного процесу – втрата продуктивного 

потенціалу, бази оподаткування і контролю над фінансовими ресурсами. 

Позитивним аспектом для національного макроекономічного 

середовища є якісні зміни у сфері освіти. Прийнятті Закони України “Про 

освіту”, “Про вищу освіту” забезпечать створення умов для посилення 

співпраці державних інституцій і суб’єктів господарювання з освітніми 

закладами. Поєднання освіти з наукою та виробництвом забезпечить 

підготовку конкурентоспроможного людського капіталу для національного 

макроекономічного середовища. Розвиток високоякісної освіти і створення 

необхідної інституційної інфраструктури забезпечить належну та ефективну 

роботу ринкового механізму. 

Державне регулювання фінансово-економічних процесів забезпечить 

динамічний розвиток валютного ринку, грошового ринку, страхового ринку, 

ринку боргових та кредитних зобов’язань, ринків капіталів відповідно до їх 

призначенням тощо. 

Глобалізація національного макроекономічного середовища не 

скасовує принципи та функції ринкової системи господарювання в країні. 

Необхідно відмітити, що державні інституції повинні забезпечити ринкову 

систему господарювання чіткими параметрами визначення права власності та 

їх захист. 

У міжнародному середовищі ринкова система господарювання вимагає 

необмеженої конкуренції й якісного та оперативного інформаційного 

супроводу. В Україні конкуренція обмежена під впливом суб’єктивних та 

об’єктивних факторів, а інформаційний супровід має неякісні аспекти. 
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Зазначені аспекти ринкового господарювання не зникають в умовах процесу 

глобалізації, навпаки, вони посилюються та мають відповідний вплив на 

макроекономічне середовище. 

Достатній позитивний та негативний вплив на національне 

макроекономічне середовища в процесах глобалізації мають транснаціональні 

корпорації. З одного боку, вони посилюють конкуренцію, а з іншого, достатньо 

виокремлено відслідковується тенденція до монополізації ринкового 

середовища. 

У макроекономічному середовищі також присутні природні монополії. 

Природна монополія – це стан товарного ринку, при якому задоволення 

попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції 

внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним 

зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення 

обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами 

природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими 

товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку 

менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші 

товари (послуги) [6]. 

Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій 

національного макроекономічного середовища регулює Закон України “Про 

природні монополії”, який визначає правові, економічні та організаційні 

засади інституційного регулювання діяльності суб’єктів природних 

монополій в нашій країні. 

У суб’єктів національної економіки, які діють в галузях природних 

монополій, виникають значні монополістичні прагнення до максимізації 

цінових параметрів на свої товари, роботи, послуги. Регулювання таких 

монополістичних тенденцій в умовах сьогодення достатньо складно. 

В процесі глобалізації не зникає і такий найбільш явний провал 

ринкового середовища як зовнішні ефекти. 
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Екстерналія (зовнішній ефект; англ. Externality) в економіці – вплив 

ринкової транзакції на третіх осіб, не опосередковане ринком. Зовнішній 

ефект має місце завжди, коли дії домашнього господарства або фірми 

безпосередньо впливають на витрати або вигоди інших домашніх 

господарств або фірм, причому ці побічні ефекти не відбиваються в ринкових 

цінах. Зовнішні ефекти – це витрати або вигоди від ринкових угод, які не 

знайшли відображення в цінах. Ці ефекти проявляються в результаті 

виробництва або споживання благ. Розрізняють приватні, зовнішні та 

суспільні витрати і вигоди [68]. 

При наявності зовнішніх ефектів однією з суттєвих функцій системи 

державних інституцій стає виокремлення соціально значущих зовнішніх 

ефектів, їх вимірювання та обґрунтування заходів, щодо компенсування 

недосконалості ринкового механізму у національному макроекономічному 

просторі. Державні інституції в останні періоди запропонували використання 

системи субсидіювання, з метою приведення у відповідність вартість 

граничних приватних чистих продуктів і граничних суспільних чистих 

продуктів. Необхідно відмітити, що державні інституції мають право 

здійснювати фінансування деяких сегментів національного 

макроекономічного середовища, коли виникають позитивні екстерналії. 

Процес регулювання екстерналій в умовах глобалізації ефективно 

можуть здійснювати тільки державні інституції, а не ринкове середовище, 

яскравим прикладом яким є вища освіта. Ігнорування екстерналій може 

привести до непередбачених наслідків. 

Кількісні та якісні параметри існуючих у національному 

макроекономічному середовищі екстерналій різні. Достатньо вагомі 

екстерналії забезпечує виробничий процес і споживання так званих чистих 

суспільних благ. Екстерналії виникають у зв’язку з тим, що ці блага не мають 

відповідної вартості. 

Суспільні блага – це матеріальні або нематеріальні блага, якими 

забезпечуються представники суспільства за умов неможливості їх 
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використання одноосібно, причому без додаткових витрат. Чисті суспільні 

блага – це матеріальні або нематеріальні блага, які споживають 

представниками суспільства незалежно від того, платять вони за їх 

використання або ні. Необхідно підкреслити, що особливістю чистих 

суспільних благ є повна відсутність конкуренції у споживанні та 

використання їх окремою особою не зменшує можливості споживання їх 

іншими представниками суспільства. 

Таким чином, на ринкове середовище не можливо покластися і при 

виробництві чистих суспільних благ, які по суті є матеріальними або 

нематеріальними благами суспільного споживання. Характерною рисою 

використання суспільних благ є їх рівне споживання представниками 

суспільства, тому що обсяги споживання з точки зору індивідуума не 

обмежений і не завдає шкоди інтересам іншим представникам суспільства. 

Найбільш відомими прикладами суспільних благ є державне 

управління, національна оборона, правоохоронна діяльність, фундаментальні 

наукові дослідження, благоустрій населених пунктів, боротьба з корупцією 

тощо. Представники суспільства споживають визначені блага у рівної 

кількості, незалежно від того, сплачують вони їх чи ні. Відмітимо, що 

ринкове середовище за своїми якісними обставинами не зможе забезпечити 

надання цих благ у ефективних об’ємах. У ринковому середовищі відсутні 

стимули для надання суспільних благ, тому забезпечення населення 

суспільними благами покладене на державні інституції. 

Необхідно також відмітити, що у деяких сферах національного 

макроекономічного середовища ринкове середовище зовсім відсутнє. 

Приклад освітні гранти (кредити), де державне фінансування переважає 

приватне, тому що національне ринкове середовище несхильне до 

інвестування у людський капітал. Крім того, під впливом об’єктивних 

причин у ринковому середовищі не завжди працюють принципи 

саморегулювання, а саме виникають і лопаються спекулятивні сегменти, 

приклад національна банківська система за 2015-2017 роки, де понад 
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90 фінансових установ було виведено з ринку. Таким чином, для захисту 

національного макроекономічного середовища й забезпечення стабільного 

розвитку фінансово-економічних процесів необхідна державна інституційна 

підтримка. 

Система ринкового середовища не може також ліквідувати 

нерівномірний розподіл доходів у національній економіці, тому необхідна 

державна інституційна підтримка в системі розподілу доходів за допомогою 

сучасного та перспективного інструментарію. 

В умовах глобалізації нерівномірність у розподілі доходів тільки 

збільшується. У глобальному середовищі відсутні сили, які будуть 

зацікавлені у перерозподілі доходів у бік прийнятному для представників 

суспільства рівні та дозволяв їм забезпечити комфортне існування. 

Ринкове середовище у повному обсязі не вирішує також питання 

фінансово-економічного розвитку та питань трансформації національного 

суспільства. Ринкове середовище може и повинно вирішувати питання 

підвищення ефективності розподілу ресурсів і збільшення пропозиції 

інвестиційного капіталу, але його рішення не означають, що суспільство 

розвивається і рухається в напрямку створення прогресивного суспільства. 

Таким чином, відповідальність за трансформаційні процеси, які 

відбуваються у національному макроекономічному середовищі в умовах 

глобалізації у повному обсязі повинні взяти державні інституції. Перекласти 

відповідальність на міжнародні фінансово-економічні інституції не можливо. 

Але необхідно також пам’ятати, що будь-яке нав’язування принципів, 

механізмів та поведінки із зовні підриває демократичні процеси у 

національному макроекономічному просторі. 

Збереження національної ідентичності та ефективної системи 

державного регулювання національної економіки в умовах сьогодення, край 

необхідне не тільки для забезпечення позитивного динамічного розвитку всіх 

складових макроекономіки, а й для того, щоб оперативно та ефективно 

протидіяти негативним тенденціям, які характерні процесу глобалізації. 
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Державні інституції в умовах сьогодення здатні зробити чимало, щоб 

протистояти негативним тенденціям процесу глобалізації, але для цього 

необхідно забезпечити їх сучасним інструментарієм для державного 

регулювання національної економіки та її сегментів. 

Негайно потребують регулюванню взаємовідносини між суб’єктами 

національного макроекономічного середовища. Відомо, що таке регулювання 

здійснюється через систему прямого і непрямого методичного 

інструментарію. У національному просторі суб’єкти господарювання діють 

відповідно до своїх фінансових та економічних інтересів, а державні 

інституції застосовуючи непрямий методичний інструментарій домагаються, 

щоб діяльність суб’єктів господарювання не суперечила інтересам 

національної економіки та суспільству. Але в умовах глобалізації ситуація 

достатньо цілеспрямовано змінюється. Це пов’язано з тим, що вагомими 

факторами економічного життя стають великі за масштабом суб’єкти 

господарювання або транснаціональні компанії, які здійснюють свою 

діяльність у національному географічному сегменті. Переважна більшість 

визначених суб’єктів вибирає країни базування де мають місце відповідні 

преференції. У такому випадку, державні інституції вже не можуть впливати 

на поведінку даних суб’єктів у повному обсязі та за допомогою методів, які 

застосовують до національних виробників. Необхідно констатувати, що 

поведінку визначених суб’єктів не можуть не регулювати державні 

інституції, тому що вони є занадто потужним фактором, який достатньо 

сильно впливає на всі аспекти життя національного суспільства. 

Тому державні інституції повинні сформувати заходи з регулювання їх 

поведінки в соціально-економічній сфері та сфері їх взаємовідносин між 

меншими суб’єктами господарювання, які в силу своїх об’єктивних причин 

не можуть не втягуватися в орбіту діяльності великих за масштабом суб’єктів 

господарювання або транснаціональних компаній. В умовах глобалізації 

державні інституції повинні забезпечити підтримку та захист всіх суб’єктів 
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національного макроекономічного середовища, не залежно від розмірів та 

національної приналежності. 

Державні інституції повинні також забезпечити заходи, які дозволять 

всім суб’єктам господарювання проводити більш відповідальну фінансово-

економічну, соціальну та екологічну політику. Як вже зазначалося, в умовах 

глобалізації особлива роль належить міжнародним фінансово-економічним 

процесам, які все більше відділяються від реальної сфери макроекономіки і 

перетворюється в самостійний фактор фінансово-економічного розвитку. 

Збільшується оборот спекулятивного капіталу та національне 

макроекономічне середовище перетворюється у територію фінансового 

впливу з боку великих міжнародних фінансових інституцій з метою 

отримання надприбутків. Тому набуває потреба в формуванні системи 

державного конролінгу за фінансово-економічними процесами в 

національній економіці в умовах глобалізації. В умовах глобалізації 

посилюється небезпека однобокого розвитку національної економіки. 

Наочний приклад – вітчизняна національна економіка з достатньо сильною 

орієнтацією на розвиток сировинного сегменту економіки. 

В сучасних умовах, завдяки зусиллям багатьох міжнародних 

інституцій, утому числі Світової організації торгівлі, та асоціації з 

Європейським Союзом, робиться все для того, щоб досягти економічної 

інтеграції за допомогою створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі, розвитку нового сприятливого клімату для фінансово-економічних 

процесів між країна, насамперед для розвитку торгівлі та інвестицій і 

заохочення конкуренції, які є ключовими факторами для економічної 

реструктуризації та модернізації національного макроекономічного 

середовища. Державним інституціям у цих умовах також необхідно 

застосовувати сучасні форми і методи протекціонізму, які не стримували 

розвиток міжнародної торгівлі та забезпечили пріоритетний захист 

сегментних складових національного макроекономічного середовища. 
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Таким чином, у процесі еволюції соціально-економічних функцій 

державних інституцій у різні історичні періоди або у різних фінансово-

економічних умовах, пріоритетними постають ті з них, які здатні змінити 

фінансово-економічні процеси у стратегічному напрямку. В умовах 

глобалізації національного макроекономічного середовища до таких функцій 

відносяться: перерозподіл національних ресурсів з метою зміни структури 

валового внутрішнього продукту та орієнтацію його з позиції міжнародної 

кон’юнктури й тенденціям розвитку міжнародного макроекономічного 

середовища; захист конкуренції, і в цьому контексті національних суб’єктів 

господарювання, шляхом стратегічного та пріоритетного співробітництва з 

міжнародними інституціями та Європейським Союзом; розвиток нового 

сприятливого клімату для фінансово-економічних відносин, який є ключовим 

фактором для економічної реструктуризації та модернізації національної 

економіки; адаптація та приведення нормативно-правової бази до 

міжнародних норм; інституціоналізація механізмів державного регулювання 

фінансово-економічних процесів з метою забезпечення динамічного 

ефективного розвитку національного макроекономічного середовища в 

умовах глобалізації. 

 

5.3 Методологічне забезпечення стратегічного оцінювання 

національної економіки в умовах глобалізації 

 

Глобалізація в трансформаційних умовах залишається потенційно 

потужним і динамічним фактором економічного зростання і розвитку 

національної економіки України. В умовах подальшого посилення 

взаємозалежності у міжнародному середовищі, повільного та нестійкого 

економічного росту, низьких цін на сировинні товари та нестабільність 

міжнародної фінансової системи, ускладнюють країнам, що розвиваються, 

можливість отримати потенційні вигоди від глобалізації. Таким чином, 
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особливо актуальним постає стратегічна оцінки національної економіки в 

умовах глобалізації. 

Стратегічна оцінка національної економіки – це комплексне 

дослідження позитивних і негативних факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища, які можуть вплинути на фінансово-економічне становище 

національної економіки в перспективі, а також шляхів досягнення її 

стратегічних цілей. 

Проблема методології стратегічної оцінки національної економіки 

полягає у визначенні системи її невід’ємних ознак: сутність стратегічної 

оцінки; її об’єкта й суб’єктів; предмета, мети та визначених завдань; системи 

термінів і визначень, які формують мову стратегічної оцінки; концептуально-

методичні принципи та інструментальне забезпечення. 

З позиції системного підходу стратегічна оцінка національної 

економіки в умовах глобалізації є методологією системного аналізу 

внутрішнього та міжнародного економічного середовища з метою 

формування раціональної стратегії фінансово-економічної поведінки 

держави з урахуванням завдань забезпечення стабільного росту 

макроекономічних показників. 

Стратегічна оцінка передбачає систематичне дослідження потреб і 

вимог населення країни і суб’єктів у міжнародному середовищі, розробку 

концепцій і стратегій ефективного фінансово-економічного господарювання 

в системі національної економіки, які задовольнять потреби партнерів краще, 

ніж конкуренти, і тим самим забезпечать національному експортеру стійку 

конкурентну перевагу в зовнішньому середовищі. 

Предметом стратегічної оцінки національної економіки в умовах 

глобалізації визначається оцінювання з позиції забезпечення захищеності 

життєво важливих національних інтересів якості стратегій і ефективність дій 

національних господарюючих суб’єктів на внутрішньому та міжнародних 

ринках. 
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До об’єктів стратегічної оцінки відносяться: система життєво важливих 

економічних інтересів держави і сукупність загроз цим інтересам; система 

забезпечення фінансово-економічної безпеки держави; фінансово-

економічний стан у міжнародному середовищі. 

Суб’єкти стратегічної оцінки національної економіки в умовах 

глобалізації представлено на рис. 5.5 

 

Рис. 5.5. Суб’єкти стратегічної оцінки національної економіки 

 

Мета стратегічної оцінки національної економіки – забезпечення 

суб’єктів оцінки інформацією щодо потреб і вимог населення країни і його 

контрагентів на світовому ринку з метою формування фінансово-економічної 

безпеки держави. 

Стратегічна оцінка національної економіки покликана відслідковувати 

еволюцію кон’юнктури внутрішнього і зовнішнього середовища, виявляти 

різні існуючі або потенційні сегменти відповідного середовища на основі 

дослідження потреб споживачів національних товарів і послуг. 

Виявлені сегменти відповідного середовища представляють собою 

економічні можливості, привабливість яких слід оцінити у відповідності з 

поставленою метою. Для оцінки економічної привабливості доцільно 

використовувати систему, яка заснована на кількісному вимірі потенціалу 

сегмента відповідного середовища з урахуванням фактору 

конкурентоспроможності. 

Суб’єкти стратегічної оцінки національної економіки 

Верховна Рада 
України 

Президент України Кабінет Міністрів 
України 

Рада національної безпеки і оборони України  
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Стратегічна оцінка національної економіки має середньострокові та 

довгострокові періоди, яким відповідає своя глибина інтервалів ретроспекції 

вихідних даних і прогнозування з метою отримання достовірної аналітичної 

інформації. 

Основними задачами стратегічної оцінки національної економіки в 

умовах глобалізації є: 

– аналітичне обґрунтування стратегії; 

– дослідження стратегічних альтернатив; 

– дослідження відповідності базової стратегії постійно змінюваних 

умов і відповідного середовища; 

– коригування стратегії і стратегічних цілей національної економіки; 

– виявлення і діагностика основних компонентів внутрішнього і 

зовнішнього бізнес-середовища, критичних чинників, які позитивно 

впливають на національну економіку; 

– розробка, аналіз і моніторинг ключових показників ефективності 

національної економіки; 

– дослідження стратегічного потенціалу держави та прогноз його 

зміни в перспективі; 

– пошук резервів зростання стратегічного потенціалу національної 

економіки; 

– формування і надання своєчасної та достовірної інформації для 

відстеження просування до найважливіших стратегічних цілей і управління 

цим процесом на державному рівні. 

Таким чином, роль стратегічної оцінки національної економіки в 

умовах глобалізації полягає в тому, щоб забезпечити зацікавлених осіб 

стратегічною інформацією щодо розвитку та потенційних можливостей 

національної економіки. 

Концептуально-методичні принципи у сукупності з методами оцінки 

національної економіки з урахуванням привабливості сегментів 

внутрішнього та зовнішнього середовища і порівняльних конкурентних 
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переваг, а також застосування методів синтезу відповідних стратегій 

національної економіки, у своїй сукупності формують теорію стратегічної 

оцінки національної економіки в умовах глобалізації. 

Теоретико-методичні аспекти стратегічної оцінки національної 

економіки є науково-прикладною складовою методології, тому 

концептуально-методичні принципи визначаються науковим або прикладним 

характером. 

Таким чином, важливим методологічним аспектом проведення 

стратегічної оцінки національної економіки в умовах глобалізації є 

визначення системи концептуально-методологічних принципів, необхідних 

для дотримання, з метою забезпечення ефективності стратегічної оцінки 

національної економіки як одного з інструментів державного регулювання. 

Система концептуально-методологічних принципів стратегічної оцінки 

національної економіки в умовах глобалізації наведені в табл. 5.1. 

Базовими аспектами розробки наукових рекомендацій та пропозицій 

щодо розвитку національної економіки, основним критерієм вибору 

варіативних рішень, які обумовлені специфікою предметної та об’єктної 

складової стратегічної оцінки національної економіки, є пріоритет 

національних інтересів і фінансово-економічної безпеки держави з 

урахуванням: оцінки політико-економічного стану; сегментації ринків 

національної продукції і послуг; оцінювання ринків за критеріями фінансово-

економічної та інноваційно-інвестиційної привабливості; дослідження 

конкурентних можливостей суб’єктів національної економіки; синтезу 

концептуального базису політики, економіки та національної стратегії 

пріоритетного розвитку держави в сфері взаємодії системи національної 

економіки з відповідним середовищем в умовах глобалізації. 
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Таблиця 5.1 

Система концептуально-методологічних принципів стратегічної 

оцінки національної економіки в умовах глобалізації 
Концептуально-методичні 

принципи 
Наукова або прикладна характеристика 

1 2 
Принцип єдності оцінки та 
синтезу 

Забезпечує поділ на сегменти складних явищ, об’єктів, 
процесів, які досліджуються з метою всебічного вивчення їх 
властивостей, і в подальшому розгляді їх в цілому у 
взаємозв’язку і взаємозалежності 

Принцип прогресивності Оцінювання орієнтується на сучасні стратегічні наукові 
концепції, досягнення і практичні розробки в державному 
регулюванні 

Принцип виділення 
провідного сегмента 

Припускає ранжування діючих факторів з метою всебічного 
дослідження 

Принцип системності Реалізується за допомогою взаємопов’язаного і 
взаємодоповнюючого вивчення і оцінки відповідних 
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища 
національної економіки 

Принцип біфуркації Дослідження складних динамічних систем національної 
економіки з множинними альтернативними траєкторіями 
свого розвитку, які змінюють напрямок руху в точках 
біфуркації або розгалуження та позначають поріг якісного 
перетворення об’єкта  

Принцип синергії  Збільшення ефективності національної економіки в 
результаті інтеграції, злиття окремих частин в єдину систему 
за рахунок емерджентності 

Принцип оперативності  Система стратегічного оцінювання повинна бути здатна 
швидко включатися у вирішення поставлених завдань, легко 
переходити від виконання певного завдання до іншого, 
ефективно діяти в умовах, які змінюються у глобальному 
середовищі. 

Принцип цілісності  Дослідження національної економіки як цілісної фінансово-
економічної системи, за допомогою відповідної стратегії, 
виконує роль організуючого аспекту та забезпечує єдність 
елементів системи державного регулювання 

Принцип варіативності Виявлення та дослідження потенційних альтернативних 
варіантів досягнення мети та вирішення завдань, забезпечення 
порівняння варіантів за обсягом, якістю, елементами ризику, 
термінами, системою отримання інформації та умов 
функціонування сегментів національної економіки 

Принцип фактору часу Дослідження має враховувати, що рівні за величиною, але ті, 
які відносяться до різних періодів часу елементи оцінювання, 
нерівноцінні 

Принцип загального 
методичного забезпечення 

Необхідність використовувати традиційні логічні, 
формалізовані і оптимізаційні методи та моделі. Дослідження 
ґрунтується на оптимальному поєднанні кількісних і якісних 
методів оцінювання, збалансованості оціночних показників 
національної економіки  
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Продовження табл. 5.1 
1 2 

Принцип простоти 
розрахунку  

Механізм розрахунку показників повинен бути доступний 
для кожного користувача та миттєво трансформуватися у 
відповідності до нових умов застосування   

Принцип інформаційного 
забезпечення 

Дослідження повинно ґрунтуватися на актуальній, 
достовірній, адекватній і повній інформації, яка реально 
відображає дійсність об’єктів національної економіки та 
нейтральна по відношенню до всіх потенційних 
користувачів. Показники повинні в повному обсязі 
відображати процеси та явища в системі національної 
економіки  

Принцип безконфліктності 
мети синтезованих систем  

Мета окремих підсистем не повинна вступати в конфлікт з 
загальною метою всієї системи 

Принцип об’єктивності  Всебічна обґрунтованість, аргументованість і доказовість 
відповідних  висновків дослідження 

Принцип єдності 
історичного і логічного 

Вивчаючи історію національної економіки ми пізнаємо її 
об’єктивну логіку, вивчаючи ж предмет логічно, ми 
реконструюємо його історію. Історичний аспект – минуле 
– ключ до розуміння сучасного, і дедуктивний підхід у 
ньому домінує над індуктивним. Логічний аспект – сучасне 
– ключ до розуміння минулого, і індуктивний підхід у 
ньому домінує над дедуктивним  

Принцип сходження від 
абстрактного до 
конкретного 

Система вивчення дійсності, суть якої полягає в 
послідовному переході від абстрактних і однобічних 
уявлень про сегменти національної економки  до усе більш 
конкретного їх відтворення в теоретичному мисленні 

Принцип врахування 
економічних законів 

Показники дослідження повинні визначатися з 
урахуванням закону економії часу та закону підвищення 
економічної ефективності національної економіки  

Принцип взаємозв’язку 
керуючого та керованого 
елементів 

Показники використовуються для уточнення елементів 
державного регулювання та формування відповідних 
заходів в умовах глобалізації 

Принцип ефективності Отриманий від проведеного дослідження економічний 
ефект повинен істотно перевищувати витрати на його 
проведення, бути пролонгованим у часі та можливо 
доповнюватися соціальним, екологічним, політичним, 
позиційним та іншим ефектом 

 

Запропонована система концептуально-методичних принципів 

стратегічної оцінки національної економіки в умовах глобалізації відображає 

найважливіші сучасні вимоги до стратегічного оцінювання і найбільш повно 

характеризує його сутність та значення. Дотримання запропонованих 

концептуально-методологічних принципів забезпечує стійкий позитивний 

ефект від проведеного дослідження та виступає неодмінною умовою якісного 
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вирішення завдань державного регулювання фінансово-економічних 

процесів в умовах глобалізації. 

Стратегічна оцінка повинна орієнтуватися на системний підхід, який 

визначає методологію комплексного дослідження складних об’єктів природи, 

техніки і соціуму як систем, тобто об’єднань елементів, пов’язаних системою 

відносин і які виступають як єдине ціле. За умови системного підходу будь-

який об’єкт розглядається як сукупність взаємопов’язаних елементів, має 

вихід, вхід, зв’язок з відповідним середовищем, зворотний зв’язок і володіє 

властивістю синергії – сумарним ефектом, який полягає у тому, що при 

взаємодії двох або більше факторів їхня дія суттєво переважає ефект кожного 

окремого елемента у вигляді простої їхньої суми в національній економіці. 

Системний підхід вимагає дослідження об’єктів стратегічної оцінки 

національної економіки і процесів функціонування суб’єктів з урахуванням і 

у взаємозв’язку відповідних елементів (рис. 5.6).  

 

 
 

Рис. 5.6. Елементи системного підходу стратегічної оцінки національної 

економіки 

Елементи системного  підходу стратегічної оцінки національної економіки 

Системно-
факторний 

елемент 

Системно-
компонентний 

елемент 

Системно-
структурний 

елемент 

Системно-
функціональний 

елемент 

Системно-
еволюційний 

елемент 
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Системно-компонентний елемент – дослідження складу об’єкта 

стратегічного оцінювання; системно-структурний – дослідження топології 

об’єкта оцінювання; системно-функціональний – дослідження функцій та 

функціональних зв’язків в системі національної економіки; системно-

факторний – дослідження системо утворюючих факторів участі суб’єктів у 

відповідному середовищі. 

Необхідно зауважити, що фінансово-економічна стратегія держави 

виникає в рамкам дослідження сильних і слабких сторін національної 

економіки в умовах глобалізації. З позиції методології національна 

економіка, як елемент міжнародного середовища, може розглядатися як 

багатофакторна фінансово-економічна система, якій притаманні деякі 

специфічні аспекти (цілісність, системність, складність, інерційність, 

стійкість, функціональність). Визначені аспекти є елементами методології 

системного підходу, згідно з яким цілісність системи проявляється в тому, 

що всі сегментні складові системи приймають участь у досягненні загальної 

мети, яка визначається державою у сучасних умовах глобалізації 

міжнародного середовища та не виключає можливості виникнення деяких 

протиріч між її компонентами. Складність проявляється у значній кількості 

прямих і зворотних зв’язків у національній економіці в умовах глобалізації. 

Інерційність зумовлює можливість з високим ступенем вірогідності 

передбачити розвиток національної економіки у стратегічному напрямку. 

Взаємозамінність складових і способів життєдіяльності окремих елементів 

системи, можливість використання сучасних необоротних та оборотних 

матеріальних і нематеріальних цінностей, моделі організації виробничої 

діяльності та управління визначають стійкість і функціональність. 

Перелічені аспекти дозволяють постійно порівнювати і оцінювати 

ефективність національної економіки в умовах глобалізації, системи її 

державного регулювання та здійснювати стратегічне оцінювання для 

формування і реалізації запланованої стратегії. В умовах перманентних 

глобальних трансформацій значне методологічне значення приділяється 
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ситуаційному підходу в дослідженні. За допомогою ситуаційного підходу 

реалізується базовий принцип будь-якого стратегічного регулювання –

адаптивність. Характерна особливість цього принципу – здатність системи до 

самоналаштування (налагодження) при зміні характеристик об’єкта 

керування, властивостей вхідного сигналу і діючих негативних явищ. По суті 

в залежності від зовнішніх умов у цих системах з метою найкращого 

регулювання об’єктом змінюється спосіб функціонування системи або її 

структура [173]. В умовах державного регулювання національної економіки 

його суть полягає в тому, що всі внутрішньосистемні організаційні елементи 

показують чутливість  національної економіки на відповідні зміни у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі. У зв’язку з цим базовим 

завданням стратегічного державного регулювання національної економки є 

забезпечення внутрішньої макроекономічної рівноваги та розробка і 

впровадження ефективних механізмів адаптації народного господарства до 

мінливих умов внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Механізм належної підтримки внутрішньої макроекономічної 

рівноваги з позиції держави докорінно відрізняється від механізму належної 

адаптації до мінливих умов внутрішнього та зовнішнього середовища 

сегментних елементів національної економіки. 

Зауважимо, якщо внутрішнє та зовнішнє середовище відповідного 

сегмента національної економіки стабільне, то суб’єкти регулювання 

прагнуть до більшої централізації управління, створення жорсткої 

організаційної структури регулювання, спрямованій на контролювання за 

всіма елементами системи. Якщо внутрішнє та зовнішнє середовище 

відповідного сегмента національної економіки нестабільне, якому 

притаманні постійні зміни, суб’єкти змушені більше піклуватися про 

проблему виживання сегменту з формуванням гнучкості у системі 

регулювання. Таким чином, організаційні структури стають більш 

децентралізованими, гнучкими, що дозволяє швидко і адекватно реагувати на 

зміни, які відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Для 
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державного управління характерне те, що при стабільному 

зовнішньополітичному та зовнішньоекономічному середовищі, необхідність 

державного регулювання сегментів національної економіки у визначених 

умовах зменшується та залишає організаційну структуру державного 

регулювання максимально децентралізованою і гнучкою, що допомагає 

оперативно пристосовуватися до поточних кон’юнктурних змін мінливого 

зовнішнього середовища.  

В умовах наростання зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних, у 

сучасних умовах, терористичних загроз, має місце прагнення до посилення 

централізації державного регулювання національної економіки. У будь-яких 

умовах ефективне державне регулювання національної економіки має на 

увазі реальну оцінку своїх позицій у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі. 

У сучасних умовах суб’єктам державного регулювання особливо 

важливо правильно оцінити кон’юнктуру внутрішнього та зовнішнього 

середовища з тим, щоб запропонувати ефективні засоби конкуренції, які, з 

одного боку, відповідали міжнародній ринковій кон’єктурі та тенденціям її 

розвитку, а з іншого – особливостям національної економіки. Підставою для 

проведення запропонованої комплексної оцінки є визначення поточного 

стану національної економіки, особливо фінансово-економічного потенціалу, 

який визначає потенційний обсяг фінансового забезпечення виробництва всіх 

видів товарів і послуг, потенційні можливості необоротних та оборотних 

матеріальних та нематеріальних ресурсів, потенційні можливості 

управлінського капіталу. Зауважимо, що сучасний етап розвитку 

міжнародної економіки висуває на передній план стратегічне комплексне 

дослідження національної економіки в умовах глобалізації. Стратегічне 

комплексне дослідження надає можливість з’ясувати потенційні можливості 

національної економіки, скористатися зовнішньою кон’єктурою, і чи існують 

у неї слабкі елементи, які можуть ускладнити проблеми, пов’язані із 

зовнішніми загрозами. 



347 
 

Таким чином, стратегічне дослідження національної економіки в 

умовах глобалізації є процесом методичного оцінювання функціональних 

сегментів національної економіки, призначеного для визначення стратегічно 

сильних і слабких сторін її. З початку проведення запропонованого 

дослідження необхідно мати на увазі, що можливо наявність необмеженої 

кількості інформації, компоненти якої не однаково корисні при прийнятті 

рішень. Тому, щоб обмежити витрати часу та фінансово-економічні ресурси 

необхідно знайти запобіжники або відповідні інструменти фільтрації для 

визначення релевантної інформації. На нашу думку, такими запобіжниками 

або фільтрами можуть виступати місія, мета або стратегія державного 

регулювання національної економіки в умовах глобалізації. Але саме 

стратегічне дослідження і є засобом для їх розробки, тому мова може йти про 

те, що першим етапом стратегічного оцінювання повинно бути формування 

мети державного регулювання національної економіки в умовах глобалізації. 

В умовах практичної реальності, при формуванні державних 

фінансово-економічних стратегій, очевидно, так завжди і відбувається, тільки 

мета державного регулювання не визначається в явному вигляді, а тільки 

визначається на інтуїтивному рівні. Тому важливою умовою є визначення 

даних аспектів в уніфікованій формі, щоб уникнути їх неоднозначного 

тлумачення і мати можливість точно підкреслити, яка інформація 

внутрішнього та зовнішнього середовища має значення або відповідний 

вплив, а яка не має та не впливає. 

Необхідно констатувати, що попереднє визначення місії держави – 

перший етап в зниженні невизначеності уявлень про національну економіку 

та її державне регулювання. Це інструмент стратегічного управління, який 

забезпечує виділення національної економіки у зовнішньому середовищі. 

Невизначеність зникає при формуванні мети і стратегії. Зауважимо, що з 

початку необхідно ідентифікувати та вибрати пріоритетну мету державного 

регулювання національної економіки в умовах глобалізації. Проектування 
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мети забезпечується формулюванням якісних і кількісних показників, 

терміну досягнення, кадровим та ресурсним потенціалом. 

Автори наукових праць [43, 173, 179] зі стратегічного управління 

пропонують проводити стратегічне оцінювання у наступній послідовності:  

– оцінювання зовнішнього середовища; 

– оцінювання внутрішнього середовища. 

На наш погляд, запропонована науковцями послідовність, немає 

великого принципового значення, тому що необхідно буде одночасно 

рухатись шляхом ітераційних наближень, оскільки оцінка ряду аспектів 

внутрішнього середовища викликає необхідність звернення до зовнішнього 

середовища, але проаналізувавши певні аспекти зовнішнього середовища, 

необхідно звертатися до внутрішнього середовища. Зауважимо, що науковий 

досвід показує, що обсяг інформації, яка використовується у дослідженні, 

буде значно меншим, якщо першим етапом обрати оцінювання внутрішнього 

середовища, а наступним – досліджувати зовнішнього середовища з 

урахуванням відповідних принципів. 

Загальним результатом дослідження внутрішнього середовища є оцінка 

стратегічного потенціалу національної економіки в умовах глобалізації, який 

показує, наскільки наявне ресурсне забезпечення і функціональні сегменти 

національної економіки відповідають стратегічним цільовим вимогам. На 

визначеному етапі проводиться оцінювання фактичного і нормативного 

фінансово-економічного потенціалів і порівняння із суб’єктами зовнішнього 

середовища. За результатами дослідження визначаються сильні та слабкі 

сторони національної економіки в умовах сьогодення. Сильні сторони 

формують фактори успіху національної економіки. У тому числі, оцінювання 

зовнішнього середовища також виконується щодо мети національної 

економіки з урахуванням зовнішньоекономічних аспектів та надає зважену 

оцінку стратегічного клімату або формування зовнішнім середовищем 

стратегічних умов, тобто оцінити можливості і загрози для національної 

економіки в умовах глобалізації. Наступним етапом є системне дослідження 



349 
 
потенціалу і клімату, або в оцінці стратегічної позиції національної 

економіки у просторі горизонтальних координат, через яку визначається 

значення потенціалу, і вертикальних, які визначають стан клімату, а саме, 

сприятливі умови зовнішнього оточення. Множина потенціалу (Р) та клімату 

(К) надає базовий результат аналітичного етапу – значення стратегічної 

позиції (Sр) національної економіки в умовах глобалізації. Стратегічна 

позиція визначається як потенційна можливість з максимальною 

ймовірністю. Зауважимо, що її значність визначиться лише при певній 

стратегічній активності на рівні суб’єктів державного регулювання 

національної економіки в трансформаційних умовах. Акцентуємо увагу, що 

множина стратегічної позиції (Sр) на стратегічну активність (Sа) визначить 

стратегічний успіх національної економіки, який у науковому просторі 

називають конкурентною перевагою (Vр). 

Звернемо увагу на те, що кожний етап стратегічного оцінювання 

вимагає відповідної методичної підтримки, але методологія стратегічного 

оцінювання для державного регулювання національної економіки на відміну 

від стратегічного оцінювання на рівні підприємств ще не впроваджена. На 

етапі формування мети перш за все необхідно мати системне уявлення 

національної економіки у сучасних умовах міжнародного середовища. 

Характеристика етапів стратегічного оцінювання національної економіки в 

умовах глобалізації визначено в табл. 5.2. 

Незважаючи на те, що сьогодні не існує єдиного підходу щодо 

трактування сутності стратегічного оцінювання, проте в більшості випадків 

сучасна економічна література під цим поняттям визначає процес 

багаторівневого дослідження зовнішнього середовища та стратегічного 

потенціалу, їх взаємодії, для визначення стратегічної орієнтації, на основі 

якої формується стратегія розвитку сегмента національної економіки, 

розробляється стратегічний план [147]. 
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Таблиця 5.2 

Характеристика етапів стратегічного оцінювання національної 

економіки в умовах глобалізації 
Етап Задачі Інструменти Рішення 

Оцінка місії та 
мети розвитку 
національної 
економіки 

Оцінювання 
адекватності діючої місії 
та цілі національної 
економіки  

“Дерево мети”, модель 
системи стратегічного 
регулювання тощо 

Вибір структури і 
редакції місії 
Формування мети 
розвитку 
Вибір структури 
“дерево мети” 

Оцінка 
внутрішнього 
середовища 
національної 
економіки 

Оцінювання 
стратегічного 
потенціалу національної 
економіки 

Схеми життєвих циклів 
національних товарів, 
технологій, організації, 
графік Портера 
“рентабельність – частка 
ринку”, крива досвіду, 
ланцюг створення 
вартості тощо 

Вибір варіанту 
структури 
внутрішнього 
середовища 
Потенціал 
Вибір методів 
Вибір оцінки 
потенціалу 

Оцінка 
зовнішнього 
середовища 
національної 
економіки  

Оцінювання 
стратегічного клімату 
або стратегічних умов 

Життєвий цикл 
національної економіки, 
PEST-аналіз, п’ять 
конкурентних сил  
М. Портера, карти 
стратегічних груп 
конкурентів, ключові 
фактори успіху тощо 

Вибір варіанту 
структури 
зовнішнього 
середовища 
Вибір умов 
Вибір методів 
Вибір оцінки 
клімату 

Стратегічний 
моніторинг 
національної 
економіки 

Оцінювання 
стратегічних позицій 
національної економіки 
на основі порівняння 
прогнозних сценаріїв, 
сформованих 
комплексною моделлю, 
з фактичним станом 
внутрішнього та 
зовнішнього 
середовища. 

SWOT-аналіз, матриця 
БКГ, матриця Ансофа 
“товар – ринок”, 
SPACE-аналіз, матриця 
GE/McKinsey 

Забезпечення 
систематичного 
контролю 
(стеження) за 
станом та 
тенденціями 
розвитку 
національної 
економіки 

Формування 
стратегічної 
орієнтації 
національної 
економіки 

Обґрунтування та вибір 
пріоритетів при 
формуванні стратегії 
стійкого розвитку 
національної економіки, 
визначених відповідно 
до стратегічних цілей і 
результатів оцінювання 
зовнішнього та 
внутрішнього 
середовищ 

Результати SWOT-
аналізу, SPACE-аналізу, 
портфельного, 
конкурентного 
оцінювання тощо 

Вибір варіанту 
структури 
стратегічного 
простору 
Вибір методів 
Вибір оцінки 
позиції 
Ідентифікація 
стратегій по 
позиції 
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На рис. 5.7 представлено технологічний процес стратегічного 

державного регулювання національної економіки. Технологія стратегічного 

оцінювання національної економіки в умовах глобалізації на першій стадії 

стратегічного державного регулювання включає розробку місії і мети, оцінку 

потенціалу, клімату, позиції і конкурентної переваги національної економіки 

в трансформаційних умовах. 

 
Рис. 5.7. Технологічний процес стратегічного державного регулювання 

національної економіки 

 

Друга стадія стратегічного державного регулювання полягає в 

підготовці варіативних і базових стратегій, а також вибору і прийняття 

зваженої мети. 

Наступна стадія передбачає організаційно-технологічні заходи щодо 

досягнення визначеної стратегії: формування проекту і плану, 

реструктуризацію, модернізацію, моніторинг аналітичного процесу, контролінг, 

впровадження результатів. 

Фази стратегічного державного регулювання національної економіки 

Фаза стратегічного оцінювання  
елементів національної економіки 

Фаза формування стратегії  
державного регулювання національної економіки 

 

Фаза реалізації стратегії  
державного регулювання національної економіки 
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Конкурентна перевага спирається не тільки на стратегічні позиції 

національної економіки у міжнародному середовищі. Вона вважається 

реальним і рушійним елементом лише при належній активності суб’єктів 

державного регулювання. Визначену активність характеризують 

цілеспрямованість суб’єктів державного регулювання, якість визначених і 

забезпечених шляхів розвитку, рівень мобілізації національного потенціалу, 

здатність проводити адекватну інноваційно-інвестиційну політику, моделі та 

методи, механізм проведення відповідних перетворень, трансформаційна 

сприятливість, швидкість адаптації до змін у глобальних і трансформаційних 

умовах. Суттєвим аспектом активності суб’єктів державного регулювання є 

якість реалізованої стратегії в трансформаційних умовах. 

Необхідно визначити, що стратегія має свою специфічну вартість, яка 

відповідає місії, визначеній меті розвитку, ціннісним орієнтаціям суб’єктів 

державного регулювання, зовнішнім і внутрішнім потенціалам, глибиною 

проникнення в ситуацію, яка склалася в умовах відповідних перетворень. 

Стратегія, яка сформована на якісному рівні створює стабільні та належні 

конкурентні переваги, забезпечує підвищення ефективності національної 

економіки в глобальному середовищі. Зауважимо, що саме цей фактор є 

значним і вирішальним в умовах міжнародної трансформації та кризових 

явищ. 

З метою формування якісної та достовірної оцінки стану і потенційних 

можливостей національної економіки в умовах глобалізації, необхідно 

проводити постійне і всебічне дослідження внутрішнього та зовнішнього 

середовище, яке впливає на неї. Дослідження забезпечується відповідним 

методологічним інструментарієм: порівняльний аналіз основних факторів 

успіху національної економіки, стратегічний аналіз ланцюжка цінностей, 

матричний SWOT-аналіз – оцінка сильних і слабких сторін аналізованого 

об’єкта державного регулювання, а також можливостей і загроз, з якими 

національна економіка може зіткнутися в умовах внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 
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Як метод стратегічного оцінювання, зокрема для оцінки конкурентної 

позиції національної економіки у міжнародному середовищі, можна 

застосовувати порівняльний аналіз стратегічних або основних факторів 

успіху національної економіки та її основних конкурентів у міжнародному 

середовищі. 

У науковій літературі, присвяченій стратегічному оцінювання, 

порівняння ключових факторів успіху досить поширене. Даний процес 

оцінки ключових факторів успіху дозволяє сформувати узагальнені 

висновки, які допомагають усвідомити стратегічну ситуацію або навіть 

змінити парадигму економічного розвитку національної економіки у 

міжнародному середовищі. Наступним інструментом стратегічного 

оцінювання, зокрема, стосовно оцінки конкурентоспроможності національної 

економіки з точки зору її витрат, є ланцюжок цінностей, який визначає 

спроможність національної економіки щодо формування макроекономічного 

обігу, підтримки її товарів та послуг у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі. Ланцюжок основних цінностей починається із забезпечення 

національної економіки сировиною, матеріалами, енергією і трудовими 

ресурсами та триває в процесі виробництва й реалізації сегментів і 

компонентів валового національного продукту. Кожен процес у визначеному 

ланцюжку взаємопов’язаний з усіма іншими. Необхідно звернути увагу на те, 

що витрати при виконанні кожної дії можуть бути збільшені або скорочені 

під впливом структурних або виконавчих факторів. Економічний ефект від 

масштабів виробничої діяльності, інноваційних технологічних розробок, 

інтенсивність капітального інвестування та інше формують структурні 

фактори впливу. Виконавчі фактори впливу – якість трудових ресурсів та їх 

сприятливість для постійного вдосконалення, організаційні можливості щодо 

забезпечення якості виробничих процесів, тривалість інноваційних, 

інвестиційних та технологічних  циклів тощо. 

Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації 

залежить не тільки від внутрішніх витрат, пов’язаних, наприклад, з вартістю 



354 
 
трудових ресурсів або наукоємності валового внутрішнього продукту, а й від 

витрат в ланцюзі цінностей зовнішніх контрагентів і споживачів, які також є 

об’єктом стратегічного оцінювання. 

В умовах глобалізації цікавим прикладом є транснаціональні 

корпорації. Транснаціональна корпорація – це корпорація, яка здійснює 

міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має 

прямий контроль над своїми закордонними філіями. Транснаціональні 

корпорації – це міжнародні компанії. Вони міжнародні за характером своєї 

діяльності, тому як володіють або контролюють виробництво продукції або 

послуг поза межами країни базування, в різних країнах світу, розташовуючи 

там свої філії, які функціонують відповідно до глобальної стратегії 

материнської компанії. Таким чином, “міжнародний підхід” 

транснаціональних корпорацій визначається тією роллю, яку займають 

зарубіжні операції у всіх аспектах економічного життя цих компаній [68]. 

Зауважимо, що діяльність транснаціональних корпорацій побудована 

так, щоб залишати основні доходи (прибутки) в країнах-метрополіях або 

країнах-резидентах. Наприклад, у межах відповідної міжнародної корпорації 

найбільш дорогі за ціною, а не за трудомісткістю виробничі процеси 

зосереджуються саме у визначених країнах. Систематична оцінка 

конкурентної позиції, наскільки вона сильна або слабка в порівнянні з 

іншими суб’єктами у міжнародному середовищі, є необхідним та важливим 

аспектом в стратегічному оцінюванні стану національної економіки в 

постійних трансформаційних умовах. 

Застосування концепції ланцюжків цінностей та інших інструментів 

дослідження витрат для визначення макроекономічної конкурентоспроможності 

національної економіки необхідно, але недостатньо та вузько. Більш масштабне 

дослідження проводиться щодо конкурентної сили і конкурентної позиції 

національної економіки в умовах глобального середовища. Тому елементами 

оцінювання є дослідження: 
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– географічного сегменту міжнародного фінансово-економічного 

середовища; 

– конкурентної позиції національної економіки в умовах сьогодення 

під впливом відповідних факторів; 

– потенційних можливостей конкурентної позиції при збереженні 

застосовуваної в умовах сьогодення стратегічної поведінки; 

– господарського сегменту міжнародного середовища, у тому числі 

місця національного господарства серед країн-конкурентів; 

– конкурентних переваг національної економіки; 

– здатності національної економіки захищати свої позиції в контексті 

рушійних сил міжнародного середовища та конкурентного тиску; 

– можливість здійснити стратегічний прорив у міжнародному 

конкурентному середовищі. 

Таким чином, узагальнюючу аналітичну характеристику для 

формування стратегічної концепції розвитку національної економіки дає 

широко відомий метод стратегічного оцінювання – SWOT-аналіз. Серед усіх 

інструментів стратегічного дослідження SWOT-аналізу немає рівних з точки 

зору простоти та ефективності у мінливих умовах міжнародного середовища. 

У міжнародній практиці SWOT-аналіз застосовується по відношенню 

до підприємств або корпорацій, які розробляють свою адміністративну, 

функціональну та корпоративну стратегії діяльності. SWOT-аналіз формує 

оцінку внутрішнього середовища підприємства, сили і слабкості, а також 

зовнішніх можливостей і загроз в умовах глобалізації. 

На рівні підприємства сила – це те, у чому воно досягло успіху, або 

якась особливість, що надає йому потенційних можливостей. Слабкість – це 

відсутність чогось важливого для його функціонування або те, що не 

вдається підприємству або щось, що ставить підприємство у несприятливі 

умови. Слабка сторона підприємства в залежності від того, наскільки вона 

важлива в конкурентній боротьбі, може зробити підприємство вразливим, а 

може і ні. 



356 
 

Видатні дослідники А. А. Томпсон і А. Дж. Стрикланд запропонували 

приблизний набір характеристик, позитивний висновок за якими повинен 

дозволити скласти список сильних і слабких сторін об’єкта [298]. 

Так, до потенційно сильних сторін об’єкта можна віднести наявність 

фінансових активів, необхідних для вирішення визначених завдань; 

географічне розташування; відмінну репутацію у контрагентів; достатньо 

зважену адміністративну, функціональну та корпоративну стратегію, низький 

рівень витрат, наявність інноваційних розробок, досконалість системи 

управління, високу та актуальну маркетингову позицію; партнерські 

відносини з органами державної влади тощо. Сильні сторони також можуть 

бути результатом альянсу з іншим об’єктом (партнером), який має досвід або 

потенційні можливості для посилення конкурентоспроможності об’єкта у 

майбутньому. 

До потенційно слабких місць можна віднести відсутність чіткої 

стратегії, застарілі виробничі потужності, належного досвіду і таланту 

управління у керівництва підприємства, відставання в області наукових 

досліджень і дослідно-конструкторських розробок, погано організовану 

систему збуту, недостатність фінансових ресурсів для реалізації планів, 

вузьку номенклатуру продукції, яка випускається, слабкі навички в області 

маркетингової діяльності у співробітників підприємства тощо [298]. 

А. А. Томпсон і А. Дж. Стрикланд, визначають, що загроза – це те, що 

може завдати шкоди об’єкту, позбавити його суттєвих переваг та 

можливостей. 

Серед можливих загроз для підприємства – можливість появи нових 

конкурентів; зростання продажів заміщених товарів; уповільнення зростання 

ринку; несприятлива політика уряду; зростаючий конкурентний тиск; рецесія 

і загасання ділового циклу; зміна потреб і смаку покупців; несприятливі 

демографічні зміни та інше [298]. 

На наш погляд, застосування SWOT-аналізу для розробки стратегії 

розвитку не є виключною прерогативою підприємств або компаній. 
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У сьогоднішньому просторі міжнародної економіки відбуваються 

процеси глобалізації та інтеграції і те, що для компаній є ринками сировини і 

збуту продукції або послуг, – для національної економіки, яка є єдиною 

фінансово-економічною системою, являє міжнародний ринок, на якому 

також застосовуються закони попиту і пропозиції, монополії та конкуренції, 

як і на приватних ринках. Тому національна економіка нашої країни є 

реальним та повноцінним суб’єктом міжнародних фінансово-економічних 

відносин.  

Таким чином, буде сучасно й актуально, у тому числі методологічно 

необхідним застосування інструменту SWOT-аналізу не тільки на рівні 

підприємств (мікрорівень), але і на рівні національної економіки нашої 

країни (макрорівень), тому що саме національні економіки в умовах 

сьогодення визначаються в якості господарюючих суб’єктів міжнародного 

середовища. Зазначимо, що крім відповідних суб’єктів господарювання у 

міжнародному просторі існує також значна кількість інтеграційних 

об’єднань, які також виступають в якості асоціативних суб’єктів 

міжнародного середовища. 

В SWOT-аналізі застосовуються взаємопротилежні елементи: “сили-

слабкості” та “можливості-загрози”.  

Поняття сили на рівні компанії і поняття сили на рівні національної 

економіки, незважаючи на використання терміна з тотожним лексичним 

визначенням, природно, не співпадають. На макрорівні, сила – це основна 

категорія теорії міжнародних відносин, навколо якої (національної сили) 

теоретики-міжнародники продовжують вести наукову дискусію та пошук 

об’єктивного обґрунтування даного аспекту. 

Оскільки національна сила базується на здібностях, вона має певні 

об’єктивні характеристики. Дослідники А. Джордан, У. Тейлер, М. Мазар, 

вважають, що “…сила відносна за своїми характеристиками, тому як її 

властивості частково залежать від порівняння з тим, що їй протистоїть; коли 

це порівняння очевидно, результуючий підрахунок часто називають чистою 



358 
 
силою. Сила є вельми ситуативна річ: що може згенерувати силу в одних 

обставинах, не може при інших. Такі невловимі речі, як політична і технічна 

майстерність ключових соціальних об’єктів, національна воля і солідарність з 

проблем, суть проблем, виражених в питаннях і цілях, яких домагаються, 

тобто всі компоненти сили можуть бути використані державою при певних 

ситуаціях. Якщо ми сфокусуємось на об’єктивних характеристиках і будемо 

кваліфікувати їх правильно за часом і обставинами, ми зможемо принаймні 

сказати кілька корисних речей про силу” [47]. 

Сильні сторони національної економіки в умовах глобалізації 

використовуються як базові елементи формування національної стратегії та 

забезпечення конкурентного стану у міжнародному середовищі. 

Підкреслимо, коли визначених сильних сторін недостатньо, національна 

економіка повинна їх цілеспрямовано створювати, одночасно забезпечуючи 

все необхідне для виокремлення та позбавлення слабких сторін, які 

фокусують вразливість її у міжнародному середовищі. 

Як зазначалося у дослідженні, в SWOT-аналізі також застосовуються 

взаємопротилежні елементи – можливості і загрози. Зовнішні сучасні 

потенційні можливості багато у чому визначають національну економічну 

стратегію з урахуванням глобалізаційних факторів. Залежно від умов 

зовнішнього середовища сучасні потенційні можливості можуть бути як 

багатообіцяючими, так і безперспективними, змінюючись від дуже 

привабливих до не зовсім цікавих. Можливості і загрози міжнародного 

середовища багато у чому зумовлюють економічну стратегію національної 

економіки у напрямку її трансформації. 

Аналізуючи потенційні можливості міжнародного середовища і 

ранжуючи його привабливість, необхідно пам’ятати, що інтереси 

зовнішнього середовища або окремого його сегменту та інтереси 

національної економіки – це різні речі та аспекти.  

Не кожна національна економіка, у міжнародному середовищі, має 

досить привабливі позиції або перспективи, щоб використовувати всі існуючі 
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потенційні економічні можливості, тому що деякі суб’єкти є більш 

конкурентоспроможними у зовнішньому середовищі, а деякі можуть бути 

взагалі безнадійно відсталими. Зазначимо, що сильні та слабкі сторони 

національної економіки в зовнішніх умовах, а також здатність проводити 

конкурентну боротьбу, дозволяють її сегментам ефективно використовувати 

одні можливості порівняно з іншими, що забезпечить досягнення 

стратегічної мети національної економіки. 

Значно та потенційно привабливими для економіки є можливості 

зовнішнього середовища, які забезпечать національній економіці в умовах 

глобалізації та трансформації найбільше економічне зростання, з 

урахуванням збільшення конкурентної переваги за всіма сегментами та 

аспектами. 

До зовнішніх потенційних можливостей, визначених у процесі 

дослідження зовнішнього середовища, можливо віднести здатність виходити 

на нові ринки, розширювати асортимент товарів та послуг, застосовувати 

компетентність та технологічні інноваційні продукти, здійснювати 

вертикальну та горизонтальну інтеграцію складових зовнішнього 

середовища, у тому числі можливість значного фінансово-економічного 

розвитку у зв’язку із значним збільшенням попиту на певні види товарів або 

послуг за результатами науково-технічного прогресу, зниження перешкод 

щодо входження на привабливі зовнішні ринки внаслідок зменшення 

конкурентної боротьби та формування відповідного режиму найбільшого 

сприяння тощо. 

Але необхідно пам’ятати, що невикористані можливості можуть 

перетворитися у загрози, якщо ними скористуються суб’єкти-конкуренти 

зовнішнього середовища. Отже, саме запобігання загроз спонукає до 

створення додаткових можливостей у мінливих умовах. 

Найчастіше на стратегічний розвиток національної економіки негативно 

впливають певні фактори зовнішньополітичного та зовнішньоекономічного 

середовища у глобальному сенсі. 
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Загрозу можуть представляти наступні фактори: 

– природно-кліматичні умови; 

– політична нестабільність; 

– негативне зовнішньополітичне становище; 

– несприятлива кон’юнктура зовнішнього середовища через 

циклічність процесів коливання і спаду рівня ділової активності у 

глобальному просторі; 

– несприятливі демографічні обставини; 

– міграційна політика; 

– впровадження конкурентами інноваційних продуктів та застосування 

більш дешевих технологій; 

– поява нових конкурентів з низькими витратами; 

– поглинання національних компаній транснаціональними корпораціями; 

– несприятливі зміни курсів іноземних валют; 

– збільшення впливу іноземних енергоносіїв або сировинних ресурсів 

на національну економіку; 

– уповільнення темпів економічного зростання, тощо. 

При формуванні національної фінансово-економічної стратегії 

необхідно сфокусуватися на перспективах, які відповідають потенційним 

можливостям національної економіки в умовах трансформації, і забезпечать 

відповідний захист від загроз зовнішнього середовища. 

Наступних кроком після визначення сильних і слабких сторін 

національної економіки, а також загроз і можливостей, є формування матриці 

SWOT-аналізу національної економіки, яка запропонована на рис. 5.8. 
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Рис. 5.8. Матриця SWOT-аналізу національної економіки 

 

На перетині внутрішніх і зовнішніх характеристик утворюються 

сегменти: “Сила та можливість”, “Сила та загрози”, “Слабкість та 

можливість”, “Слабкість та загрози”. Далі необхідно розглянути всі можливі 

парні комбінації, сформувати результативні складові “Позитивні або 

негативні” та виділити ті, які максимально характерні для національної 

економіки в трансформаційних умовах та які необхідно врахувати при 

формуванні фінансово-економічної стратегії державного регулювання 
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Комбінації зі сегменту “Слабкість та можливість” необхідно 

використовувати при формуванні національної стратегії таким чином, щоб за 
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рахунок можливостей зовнішнього середовища подолати наявні в 

національній економіці негативні тенденції. 

Комбінації зі сегменту “Сила та загрози”, показують, що національна 

стратегія державного регулювання економіки повинна припускати 

використання внутрішніх сил для усунення негативного впливу та загроз. 

Комбінації зі сегменту “Слабкість та загрози” свідчать про необхідність 

формування такої національної стратегії, яка дозволить позбутися слабкості 

та уникнути відповідної загрози для національної економіки під впливом 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Зіставляючи всі можливі парні комбінації, у матриці, ми отримуємо за 

вертикаллю та горизонталлю відповідні результати “Позитивні або 

негативні”, які у свою чергу формують загальний результат, який є підставою 

для формування фінансово-економічної стратегії державного регулювання 

національною економікою. 

У міжнародній практиці, експертами можливості та загрози 

ранжуються за ступенем впливу на національну економіку, від 0 до 12 балів, 

та ймовірності виникнення, від 0 до 100 %. Отримані експертні оцінки 

узагальнюються та формують результат щодо сильних та слабких сторін, 

можливостей та загроз в державному регулюванні національною економікою. 

Для ефективного застосування методології матриці SWOT-аналізу 

національної економіки, важливо не тільки визначити можливості та загрози, 

але також оцінити наскільки важливим для національної економіки є 

врахування в стратегії поведінки кожної з визначених можливостей та загроз. 

Для оцінки можливостей застосовується метод позиціонування кожної 

конкретної можливості на матриці позиціонування можливостей 

національної економіки (табл. 5.3). 

Матриця позиціонування можливостей національної економіки 

формується наступним чином: за горизонталлю відображається ступінь 

впливу(сильний, помірний, слабкий) можливостей на національну економіку; 

за вертикаллю відображається ймовірність того, що національна економіка 
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зможе скористатися можливістю (висока, середня і низька). Отримані у 

матриці сегментні можливості мають різне значення для національної 

економіки. Більша частина можливостей має велике значення для 

національної економіки та обов’язково до використання або 

використовуються при наявності ресурсів, решта можливостей не заслуговує 

уваги. 

Таблиця 5.3 

Матриця позиціонування можливостей національної економіки 
Ймовірність 

використання 
можливостей 

Вплив можливостей на національну економіку 
Сильний Помірний Слабкий 

Висока Обов’язкове 
використання 

Обов’язкове 
використання 

При наявності 
ресурсів 

використовується 
Середня Обов’язкове 

використання 
При наявності 

ресурсів 
використовується 

Не заслуговує уваги 

Низька При наявності 
ресурсів 

використовується 

Не заслуговує уваги Не заслуговує уваги 

 

Дослідження матриці позиціонування можливостей національної 

економіки дозволяє визначити наступні аспекти: 

– наявність сильних сторін та гідності у національній економіці в 

умовах трансформації; 

– вразливість в конкурентній боротьбі слабких сторін національної 

економіки; 

– використання можливостей національної економіки за наявних 

ресурсів; 

– перспективніші та стратегічні можливості; 

– характеристика загроз та їх можливий вплив на національну 

економіку; 

– стратегічне позиціонування в умовах трансформації. 
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Для дослідження загроз складається матриця позиціонування загроз 

національної економіки (табл. 5.4). 

За вертикаллю матриці позиціонування загроз сформовано ступінь 

впливу загроз на національну економіку, а за горизонталлю – ймовірності 

виникнення або реалізації відповідної ситуації з урахуванням факторів 

відповідного середовища. 

Таблиця 5.4 

Матриця позиціонування загроз національної економіки 
Ймовірність 

реалізації 
загроз 

Вплив загроз на національну економіку 
Руйнування Критичний  

Стан 
Важкий  

стан  
Помірно 

 важкий стан 
Висока Велика 

небезпека для 
національної 
економіки. 
Потребує 

негайного і 
обов’язкового 

усунення 

Велика 
небезпека для 
національної 
економіки. 
Потребує 

негайного і 
обов’язкового 

усунення 

Повинно 
перебувати в 

полі зору і бути 
усунені в 

першочерговому 
порядку  

Уважний і 
відповідальний 

підхід до їх 
усунення 

Середня Велика 
небезпека для 
національної 
економіки. 
Потребує 

негайного і 
обов’язкового 

усунення 

Повинно 
перебувати в 

полі зору і бути 
усунені в 

першочерговому 
порядку 

Уважний і 
відповідальний 

підхід до їх 
усунення 

Уважне 
відстеження їх 

розвитку 

Низька Повинно 
перебувати в 

полі зору і бути 
усунені в 

першочерговом
у порядку 

Уважний і 
відповідальний 

підхід до їх 
усунення 

Уважне 
відстеження їх 

розвитку 

Уважне 
відстеження їх 

розвитку 

 

За вертикаллю матриці позиціонування загроз відображається 

можливий стан національної економіки при виникненні відповідних загроз, а 

за горизонталлю – передбачувальна ймовірність настання загрози. У 

сегментах матриці позиціонування загроз визначені відповідні дії, які 

необхідно здійснити для вирішення тієї або іншої ситуації. Національна 

стратегія державного регулювання повинна бути націлена на використання 
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потенційних можливостей та забезпечувати захист від загроз зовнішнього 

середовища в умовах трансформації. 

Зауважимо, що поєднання сильних сторін і потенційних можливостей 

зумовлює спрямованість національної стратегії на отримання ефективної 

віддачі від них. Поєднання слабких сторін і непередбачуваних можливостей 

направляє національну стратегію на використання їх для вирішення та 

усунення існуючих недоліків та негативних тенденцій. Поєднання сильних 

сторін і загроз направляє її на усунення небезпек за рахунок використання 

наявних потужних внутрішніх ресурсів. Поєднання слабких сторін і загроз 

показує необхідність формування відповідної стратегії, яка забезпечить 

національній економіці не тільки зміцнення та збільшення свого потенціалу, 

але й запобігання потенційних неприємностей зовнішнього середовища. 

Необхідно визначити, що потенційні можливості та загрози визначаються на 

аспектах прогнозування окремо за кожним фактом відповідного середовища 

з урахуванням невизначеності, складності та небезпечності. Зауважимо, що 

сила їх характеризується ступенем відповідного впливу на зміну 

макроекономічної ефективності функціонування національної економіки в 

умовах глобалізації. 

У запропонованому SWOT-аналізі національної економіки також 

необхідно відобразити стан відповідного середовища, за допомогою якого 

визначається роль внутрішнього та зовнішнього оточення для національної 

економіки за різноманітними ступенями значимості стратегії державного 

регулювання економіки. 

Нами пропонується для оцінювання значимості факторів внутрішнього 

та зовнішнього середовища у мінливих умовах для національної економіки, 

регіональної економіки, галузевої економіки та суб’єкта господарювання 

кожний фактор діагностувати експертною оцінкою за дванадцятибальною 

шкалою (табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5 

Оцінка значимості факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища у мінливих умовах (бали) 
Фактори 

відповідного 
середовища 

Напрям впливу 
Вагомість для 
національної 

економіки 

Вагомість для 
регіональної 
економіки 

Вагомість для 
галузевої 
економіки 

Вагомість для 
суб’єкта 

господарювання 
Природничо-
кліматичні 
умови 

1…12 1…12 1…12 1…12 

Політична 
нестабільність 1…12 1…12 1…12 1…12 

Зовнішньополі
тичний стан 1…12 1…12 1…12 1…12 

Кон’юнктура 
зовнішнього 
середовища 

1…12 1…12 1…12 1…12 

Демографічні 
обставини 1…12 1…12 1…12 1…12 

Міграційна 
політика 1…12 1…12 1…12 1…12 

Поява нових 
конкурентів з 
низькими 
витратами 

1…12 1…12 1…12 1…12 

Поглинання 
національних 
компаній 
транснаціональ
ними 
корпораціями 

1…12 1…12 1…12 1…12 

Несприятливі 
зміни курсів 
іноземних 
валют 

1…12 1…12 1…12 1…12 

Збільшення 
впливу 
іноземних 
енергоносіїв 
або 
сировинних 
ресурсів 

1…12 1…12 1…12 1…12 

Уповільнення 
темпів екон. 
зростання 

1…12 1…12 1…12 1…12 

Інші фактори 1…12 1…12 1…12 1…12 
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Інтегральна оцінка, яка є орієнтиром для формування національної 

стратегії, визначається за формулою: 

 

Sваг.= Sн.е. * Sр.е. * Sг.е. * Sс.г.                                                            (5.1) 

 

де Sваг. – ступень загальної вагомості фактору; 

Sн.е. –  вагомість для національної економіки; 

Sр.е. – вагомість для регіональної економіки; 

Sг.е. – вагомість для галузевої економіки; 

Sс.г. – вагомість для суб’єкта господарювання. 

 

Дослідження експертних оцінок вагомості факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища у мінливих умовах має на меті визначення 

узгодженості дій фахівців-експертів з урахуванням достовірності визначених 

показників. 

Застосовуючи систему факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначених вище, необхідно виділити із загального числа 

факторів ті, які особливо впливають на формування стратегії державного 

регулювання національної економіки із застосуванням методики експертного 

оцінювання.   

Завдання фахівців-експертів із запропонованих факторів відповідного 

середовища функціонування національної економіки, шляхом присвоєння 

балів, виділити найбільш важливі фактори, які впливають на неї.  

Як зазначалося у дослідженні, кожному фахівцю-експерту 

запропонована шкала від одного до дванадцяти балів, які він розподіляє між 

визначеними факторами внутрішнього або зовнішнього середовища системи 

функціонування національної економіки, які в тому чи іншому ступеню 

впливають на неї. Запропонуємо: 10-12 балів – застосовуються до 

найвпливовіших факторів; 7-9 балів – мають середній вплив; 4-6 балів – 

достатній вплив; 1-3 балів незначний влив. Запропонована система бальних 
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оцінок дозволяє з усієї сукупності факторів визначати особливо впливові 

фактори на національну економіку, що допоможе сформувати адекватну 

стратегію державного регулювання національної економіки. 

При формуванні системи показників, які підвищують об’єктивність 

оцінки значимості факторів внутрішнього та зовнішнього середовища у 

мінливих умовах національної економіки необхідно враховувати особливо 

впливові фактори з метою цілісного або сегментного державного 

регулювання. Необхідною процедурою в системі експертних оцінок є 

перевірка узгодженості оцінок фахівців-експертів. 

Дослідження узгодженості оцінок експертів при бальному оцінюванні 

здійснюється наступним чином [259]: 

– середня величина для визначеного фактору: 

 

퐹푖 =
∑퐹푖
푁

,																																																																																																																									(5.2) 

 

де 퐹푖 – середньоарифметична оцінка фахівців-експертів за 푖 фактором; 

∑퐹푖 – сума оцінок фахівців-експертів за 푖 фактором; 

푁 – кількість фахівців-експертів; 

 

– середньоквадратичне відхилення: 

 

푆푖 =
∑(퐹푖 − 퐹푖)²
(푁 − 1)

																																																																																																									(5.3) 

 

– коефіцієнт варіації: 

 

퐾푖 =
푆푖
퐹푖
																																																																																																																														(5.4) 
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Висновок фахівців-експертів вважається узгодженим, якщо показник 

варіації не перевищує величини 0,25 у розрахунках. При діагностування 

аналітичних оцінок фахівців-експертів та відносної ваги окремих факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища, поряд з балами, можливо 

використання рангів, які збільшать якість стратегічного позиціонування 

національної економіки. Тому аналітичні оцінки, отримані у балах, 

ранжуються у рекомендованому порядку з метою визначення сегментної 

оцінки державного регулювання національної економіки. 

Таким чином, метод експертного оцінювання забезпечує процес 

виявлення факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, які можуть 

вплинути на державне регулювання національної економіки. Подальша 

кількісна оцінка їх впливу дозволить прогнозувати величину результатів 

діяльності національної економіки під впливом змін факторів внутрішнього 

та зовнішнього середовища, з метою обрання обґрунтованих, 

цілеспрямованих та зважених напрямків державного регулювання, які 

забезпечать стратегічний потенційний рівень результативної діяльності 

національної економіки в умовах глобалізації. 

Для проведення SWOT-аналізу національної економіки у науковій 

літературі рекомендується дотримуватися деяких принципів. 

Перший принцип – обґрунтованість сфери застосування SWOT-аналізу 

кожного рівня національної економіки. Для стратегічного оцінювання 

можливе саме загальне оцінювання, яке охоплює лише найважливіші аспекти 

національної економіки, але воно буде занадто узагальненим і тому може 

виявитися марним для зацікавлених суб’єктів, які приймають і формують 

стратегічні рішення на відповідному рівні. 

Фокусування системи SWOT-аналізу на визначеному сегменті в силу 

звуження меж дослідження, забезпечує більшу ймовірність виявлення 

максимально важливих для визначеного сегменту сильних або слабких 

сторін, можливостей або загроз. Але необхідно мати на увазі, що у даному 

випадку неможливо побачити загальну картину впливу факторів. 
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Наступний принцип – необхідно враховувати відмінності між 

елементами: силами та слабкостями, можливостями та загрозами в умовах 

мінливого середовища. Сильні або слабкі сторони характеризують, як 

правило, внутрішні риси національної економіки, які підконтрольні 

державному регулюванню; можливості та загрози, пов’язані з 

характеристиками зовнішнього оточення, і, як правило, у значній мірі 

непідвласні державному регулюванню на національному рівні. 

Сильні або слабкі сторони вважаються такими, коли їх так сприймає 

зовнішнє середовище, що представлено наступним принципом. У зв’язку з 

чим виникає потреба включати у механізм оцінювання тільки найбільш 

важливі переваги або слабкості національної економіки, але на практиці, в 

умовах сьогодення, сильних або слабких сторін велика множина, тому 

дослідникам досить складно визначити, які з них є головними, а які 

другорядними. Тому необхідне ранжування, яке представлено у дослідженні. 

Принцип об’єктивності та застосування різнобічної вхідної аналітичної 

інформації. Не завжди вдається дослідникам здійснювати оцінювання за 

результатами великих всебічних макроекономічних досліджень, але, з іншого 

боку, не можна оцінювати один суб’єкт, оскільки таке дослідження не буде 

суттєво об’єктивним, як оцінювання, проведене у вигляді групової дискусії 

або обміну ідеями та пропозиціями. Необхідно пам’ятати, що матричний 

аналіз повинен ґрунтуватися на об’єктивних фактах і даних наукових 

досліджень. 

І, нарешті, останнє, – необхідно уникати загальних, великих і 

двозначних трактувань, тому що обґрунтованість формулювань, 

забезпечують достовірність механізму оцінювання. 

Зауважимо, що визначені принципи поширюються на дослідження 

будь-якого рівня. 

Наявність визначених принципів не означає, що у разі їх дотримання 

буде гарантований високий результат, оскільки SWOT-аналіз є процесом 

достатньо творчим, тому застосування тих чи інших його процедур здатне 
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лише полегшити сам аналітичний процес дослідження, але не обов’язково 

поліпшити результати системи оцінювання. Але, як показує науковий досвід, 

використання запропонованого інструментарію для різних предметних 

областей і безліччю суб’єктів, у тому числі регламентація процедури 

стратегічного оцінювання, дає перспективну парадигму досягнення мети 

стратегічного державного регулювання національної економіки. 

Зауважимо, що загальновідома методика SWOT-аналізу може бути 

вдосконалена шляхом об’єднання в одній процедурі аналітичних оцінок і 

вибору стратегії державного регулювання національної економіки. Для цього 

до складу експертних оцінок необхідно додати показники ймовірності появи 

сприятливих можливостей або загроз, рівнів впливу на національну 

економіку внутрішніх та зовнішніх факторів, інтенсивності сильних або 

слабких сторін національної економіки, вплив визначених сторін на 

досягнення позитивних потенційних можливостей та захисту від загроз 

відповідного середовища. 

Запропоновані елементи оцінювання виступають в якості компонентів 

інтегрованих ваг сильних або слабких сторін національної економіки в 

трансформаційних умовах, з урахуванням сприятливих можливостей або 

загроз відповідного середовища. У даному випадку, здійснюється перехід від 

фіксації бальних оцінок визначених факторів до формування найбільш 

істотних за всією сукупністю та взаємозв’язку. 

Система формування інструменту SWOT-аналізу національної 

економіки запропоновано в табл. 5.6. 

За вертикаллю заповнюються стовпці, в яких указуються майбутні 

сприятливі можливості та загрози для національної економіки. 

Вертикальна позиція заповнюється оцінками інтенсивності факторів 

сильних сторін наступним чином: 

– висока інтенсивність – 10-12 балів; 

– середня інтенсивність – 7-9 балів; 

– достатня інтенсивність – 4-6 балів; 
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– низька інтенсивність – 1-3 балів. 

Вертикальна позиція заповнюється оцінками інтенсивності факторів 

слабких сторін наступним чином: 

– висока інтенсивність – 10-12 балів; 

– середня інтенсивність – 7-9 балів; 

– достатня інтенсивність – 4-6 балів; 

– низька інтенсивність – 1-3 балів. 

Таблиця 5.6 

Система формування інструменту SWOT-аналізу національної 

економіки 
 Можливості Загрози 

… … … … … … 
Сильні 
сторони 

      

…       
…       
…       

Слабкі 
сторони 

      

…       
…       
…       

Ймовірність 
виникнення  

      

Показник 
впливу 

      

 

За горизонталлю експертним методом визначається ймовірність (від 

нуля до одиниці) появи потенційних сприятливих можливостей і загроз. 

Для обробки результатів експертного оцінювання можливо 

застосовувати різні методики, але з практичної точки зору оптимальним для 

фахівців-експертів і обробки отриманих результатів є методика 

ранжирування, за якою фахівець-експерт розподіляє можливості або загрози 

в порядку їх значимості для національної економіки. При цьому ступінь 

узгодженості оцінок експертів оцінюється за коефіцієнтом узгодженості, 

який показує, наскільки думки фахівців-експертів співпадають одна з одною. 
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Зауважимо, що величина коефіцієнта конкордації змінюється в межах від 1 

до 0. Якщо коефіцієнт конкордації дорівнюється 1, то думка фахівців-

експертів показує повну узгодженість. Нульове значення коефіцієнту 

свідчить про відсутність зв’язків між оцінками, отриманими від різних 

фахівців-експертів. 

За горизонталлю, у відповідному рядку експертним методом 

заповнюються значення показника впливу на національну економіку 

визначених сприятливих можливостей або загроз: 

– високий вплив – 75-100 %; 

– середній вплив – 50-75 %; 

– достатній вплив – 25-50 %; 

– низький вплив – 0-25 %. 

Показники за горизонталлю або вертикаллю перемножуються за 

відповідними сегментами матриці, та отримується загальна оцінка впливу 

тих чи інших елементів. Підсумовуючи викладене, можливо констатувати, 

що сильні або слабкі сторони державного регулювання національної 

економіки автоматично визначаються за всією сукупністю сприятливих 

можливостей або загроз у мінливих умовах. Подальші дослідження 

спонукають виділити деякі наступні дії аналітичного характеру. 

Дослідження показує, що оцінка стану національної економіки 

дозволяє отримати стратегічно-важливу аналітичну інформацію про 

можливості та загрози зовнішнього середовища та визначити сильні або 

слабкі її сторони. За результатами проведеного оцінювання визначаються 

довгострокові, середньострокові та короткострокові завдання, у тому числі, 

максимально важливі з них в трансформаційних умовах. Зазначимо, що 

пріоритетні довгострокові, середньострокові та короткострокові завдання 

конкретизуються у поточних задачах, які містять орієнтири кількісного та 

якісного характеру. 

Зауважимо, що сформулювавши мету розвитку національної економіки 

в умовах трансформації, суб’єкти визначають засоби її досягнення, тобто 
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відповідні дії, які спрямовані на вирішення визначених завдань з 

урахуванням стратегічного аспекту. Загальновідомо, що будь-яка стратегія 

базується на визначених цілеспрямованих діях і реакції на непередбачений 

розвиток подій, які притаманні глобальному середовищу. Державне 

регулювання національної економіки повинно визначити свої довгострокові 

(середньострокові, короткострокові) дії по відношенню до зовнішнього 

оточення, міжнародних ринків, логістиці, маркетингу, асортименту, 

ціноутворенню і просування товарів або послуг на внутрішніх або зовнішніх 

ринках, визначити глобальні напрямки свого розвитку та просування в 

умовах нестабільного середовища. 

У сучасних умовах національна економіка має достатній рівень 

свободи вибору стратегії з урахуванням вектору розвитку. Національна 

економіка диверсифікується у пов’язані або непов’язані галузеві сегменти за 

допомогою спільних господарських одиниць, стратегічних комплексів або 

відкриття нових напрямків свого стратегічного розвитку. 

Визначення мети та розробка завдань і пошук засобів їх досягнення та 

вирішення є завершальним аспектом аналітичного етапу стратегічного 

державного регулювання національної економіки. 

З метою проведення стратегічного оцінювання необхідно розробити та 

сформувати інформаційно-аналітичну модель дослідження. Змістовно 

інформаційно-аналітична модель включає показники статистики, у тому 

числі міжнародної, основними завданнями якої є аналітичне забезпечення 

відповідною інформацією суб’єктів державного регулювання з метою 

розробки фінансово-економічної стратегії на національному рівні. У зв’язку з 

чим, особлива увага повинна приділятися розрахунку найбільш загальних 

макроекономічних показників: 

– система національних рахунків; 

– стадія виробництва; 

– випуск товарів і послуг; 

– проміжне споживання; 
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– валова додана вартість; 

– валовий внутрішній продукт; 

– номінальний валовий внутрішній продукт; 

– реальний валовий внутрішній продукт; 

– індекс-дефлятор валового внутрішнього продукту; 

– податки на продукти; 

– субсидії на продукти; 

– стадія утворення доходу; 

– оплата праці найманих працівників; 

– податки на виробництво та імпорт; 

– інші податки, пов’язані з виробництвом; 

– інші субсидії, пов’язані з виробництвом; 

– валовий (чистий) прибуток; 

– стадії використання валового внутрішнього продукту; 

– кінцеве споживання товарів і послуг; 

– валове нагромадження; 

– валовий національний дохід; 

– споживання і накопичення; 

– заощадження; 

– рахунки інституційних секторів економіки; 

– доходи і витрати населення; 

– показники зайнятості та інфляції; 

– дефіциту державного бюджету; 

– інші. 

Якісна та кількісна визначеність запропонованих елементів 

встановлюється в рамках Системи національних рахунків. 

Система національних рахунків – це сукупність показників 

послідовного та взаємопов’язаного опису найважливіших процесів і явищ 

економіки: виробництва, доходів, споживання, нагромадження капіталу та 

фінансів [136]. Ця система застосовується в умовах ринкових відносин для 
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опису і оцінювання функціонування ринкової економіки за матеріалами 

статистичних досліджень. 

У використанні інструментів статистики для цілей стратегічного 

оцінювання є деякі особливості. Основним елементом статистики, у тому 

числі міжнародної, є система показників, яка відображає характеристику 

безліч фінансових, економічних явищ і процесів, а також національної 

економіки у загальному вигляді. 

Інструментальне забезпечення статистики характеризує аспекти 

фінансового та економічного процесів та утворює підсистему загальної 

системи статистики країни. 

Таким чином, система інструментального забезпечення статистики є 

сукупністю взаємопов’язаних підсистем фінансової та економічної 

інформації, наприклад, таких підсистем, як статистика фінансів і статистика 

цін і тощо. 

Необхідно зазначити, що методологія розрахунку статистичних 

показників – це певний компроміс між тим, що було б доцільно досягти з 

теоретичної позиції, і тим, що можна на практиці отримати з урахуванням 

наявної аналітичної інформації. 

Зауважимо, що статистичні показники розраховуються за деяким 

ступенем достовірності, з тим або іншим ступенем наближення до дійсності, 

яку складно визначити в мінливих умовах національної економіки. 

Ступінь достовірності розрахунку показників статистики різна і 

залежить від ряду факторів відповідного середовища: 

– складності досліджуваних явищ та процесів; 

– ступеня відмінності характеристик явищ та процесів; 

– мети розрахунку показників статистики; 

– вимог користувачів інформації; 

– інші. 

Зазначимо, що велика кількість показників статистики необхідна лише 

для виявлення загальних тенденцій фінансово-економічного розвитку 
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національної економіки, тому деякі з них не потребують максимальної 

достовірності. 

Для проведення стратегічного оцінювання система інструментального 

забезпечення статистики повинна відповідати певним вимогам: 

– повинна дотримуватись принципу всеохоплюючого характеру, тобто 

поширюватися на всі сегменти фінансово-економічного процесу 

(забезпеченості ресурсів, виробництво, реалізація, розподіл і перерозподіл 

доходів, податкове навантаження, інвестиції, інновації, фінансова система та 

інше); 

– показники системи, які відносяться до різних аспектів фінансово-

економічного процесу, повинні бути методологічно взаємоузгодженими або 

засновані на гармонізованих принципах; 

– система показників статистики повинна мати ієрархічну структуру та 

позицію, на вершині цієї системи розміщуються найбільш загальні 

макроекономічні показники – система національних рахунків, яка 

складається з підсистем, кожна з яких наводить деталізацію тих чи інших 

аспектів фінансово-економічних процесів. 

Як було зазначено у дослідженні, основним важливих напрямком 

фінансово-економічного оцінювання – є вивчення темпів економічного 

зростання і потенційних коливань економічної кон’юнктури в 

трансформаційних умовах глобального середовища. 

Темпи економічного зростання національної економіки, перш за все, 

залежать від змін економічного потенціалу країни внаслідок агресивної 

інноваційно-інвестиційної політики. 

Коливання економічної кон’юнктури, як правило, розглядається 

дослідниками, як зміни обсягу валового внутрішнього продукту у визначеній 

перспективі, внаслідок змін рівня використання існуючих необоротних 

активів в економіці країни. 

Показники темпів фінансово-економічного зростання 

використовуються для дослідження загальних тенденцій фінансово-
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економічного розвитку національної економіки країни за відповідний період 

часу. 

З міжнародного досвіду відомо, що для характеристики стану 

національної економіки особливе значення мають показники валового 

внутрішнього продукту, статистики цін, зайнятості населення, кредитної 

спроможності та інші. Особливе значення для стратегічного оцінювання має 

зростання цін під впливом відповідних факторів на імпортну сировину й 

енергоносії. Зазначимо, що у матричному оцінюванні наявність загроз, 

викликаних зазначеним вище сегментом, необхідно врівноважити низкою 

обставин, які характеризують певні потенційні можливості національної 

економіки. 

У міжнародному середовищі зростання цін не завжди є критичним для 

економіки країни. Але зауважимо, що фактор динаміки цін у стратегічному 

оцінюванні не можна виокремити в якості суттєвої загрози для міжнародної 

економіки, оскільки ринкова кон’юнктура виступає основним елементом 

ринкової економіки глобального середовища. За даними аспектами, динаміка 

міжнародної економіки залежить від динаміки попиту в провідних країнах 

світу, а остання – від зростання грошової маси у зовнішньому оточенні. 

Відсутність дослідницького досвіду ускладнює процес прогнозування події у 

цій сфері міжнародної глобальної економіки. Таким чином, крім оцінювання 

фінансово-економічної статистичної інформації, необхідно використання 

експертних методик оцінювання. 

Згідно економічної теорії, рівноважні ціни на будь-якому зовнішньому 

ринку будуються під впливом елементів попиту та пропозиції, кількісна 

визначеність яких формується у натуральних величинах, тому при 

стратегічному оцінюванні національної економіки в умовах глобалізації 

вартісні показники в якості найважливіших у стратегічному оцінюванні 

необхідно застосовувати в ув’язці з натуральними показниками. Наприклад, 

якщо розглядати ціноутворення на ринку ресурсного забезпечення й 

енергоносіїв, то зовнішнє ціноутворення, у тому числі характер фінансово-
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економічних стратегій багатьох країн з відкритою економікою, буде залежати 

від кількісних параметрів, які визначають ємність міжнародного середовища. 

Зазначимо, що для реалізації державного регулювання національної 

економіки їх застосовують у тому числі для визначення рівня мінімальної 

оплати праці, індексації заробітної плати або соціальних виплат, субсидій та 

іншого грошового забезпечення і тощо. 

Основним напрямом дослідження статистичної аналітичної інформації 

для розробки фінансово-економічної стратегії країни є аналіз структури 

використання валового внутрішнього продукту на валову додану вартість, 

кінцеве споживання товарів і послуг, валове нагромадження, валовий 

прибуток, чистий експорт та субсидії на продукти. У контексті 

запропонованого дослідження визначається у тому числі частка валового 

внутрішнього продукту на оборону, внутрішню безпеку, освіту, охорону 

здоров’я, інноваційні заходи, досліджується структура споживчих витрат 

домашніх господарств національної економіки. Дослідження структури 

використання валового внутрішнього продукту національної економіки за 

останні роки свідчить про тенденції щодо зниження частки валового 

накопичення, а саме, суми валового нагромадження основного капіталу, але 

необхідно зауважити, що на цю динаміку впливають об’єктивні факти 

внутрішнього середовища – військові дії на протязі 2014-2017 років. За 

останні роки частка витрат на обороноздатність країни наближається до 5 % 

від валового внутрішнього продукту. 

Необхідно все таки підкреслити, що найважливішим сегментом у 

структурі валового внутрішнього продукту є сукупні витрати 

домогосподарств, які складаються з споживчих та неспоживчих. 

Споживчі сукупні витрати формуються з грошових витрат, а також – 

вартості спожитих домогосподарством продовольчих товарів, отриманих з 

особистого підсобного господарства та в порядку самозаготівель або 

подарованих родичами та іншими особами, суми отриманих пільг та 

безготівкових субсидій на оплату житла, комунальних продуктів та послуг, 
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суми пільг на оплату телефону, проїзду у транспорті, туристичних послуг, 

путівок для лікування, оздоровлення та відпочинку, на оплату ліків, 

вітамінів, інших аптекарських товарів, медичних послуг (у тому числі 

стоматологічних послуг, проведення обстеження та отримання процедур, 

лікування в стаціонарі тощо) [136]. 

Неспоживчі сукупні витрати складаються з грошових та негрошових 

витрат домогосподарства на допомогу родичам та іншим особам, витрат на 

купівлю нерухомості, на капітальний ремонт, будівництво житла та 

господарських будівель, на купівлю великої рогатої худоби, коней та 

багаторічних насаджень для особистого підсобного господарства, на 

придбання акцій, сертифікатів, валюти, вкладів до банківських установ, 

аліментів, податків (крім прибуткового), зборів, внесків та інших грошових 

платежів, використаних заощаджень, позик та повернених 

домогосподарством боргів [136]. 

Сукупні витрати домогосподарств формують важливий сегмент 

наявних доходів населення – одного з основних показників рівня життя 

населення країни. 

Динаміка частки витрат на продукти харчування у структурі 

споживчих витрат домогосподарств національної економіки в останні роки 

продовжує збільшуватися, що є небажаним аспектом для життя людини. 

Найбільш загальними показниками рівня життя людини, які визначаються в 

рамках системи національних рахунків, є показники фактичного кінцевого 

споживання товарів і послуг домогосподарств і скоригованого наявного 

доходу. Він включає субсидії, безкоштовні послуги в галузі освіти, охорони 

здоров’я, спорту, безпеки, соціального забезпечення тощо. 

Про системність та масштаби перерозподільних процесів за допомогою 

державного регулювання національної економіки свідчить елемент, який 

характеризує частку сегменту доходу державного бюджету до валового 

внутрішнього продукту країни. Підтвердимо, що бюджетні відносини 

характеризуються значним різноманіттям, а велика кількість показників 
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відображає різні механізми системного перерозподілу фінансово-

економічних ресурсів вертикального та горизонтального характеру, які 

притаманні будь-якій країні. Також важливим напрямом макроекономічного 

стратегічного оцінювання є дослідження продуктивності праці у 

національній економіці, її тенденцій та вплив на конкурентоспроможність 

країни. 

Для стратегічного дослідження потенційних можливостей національної 

економіки, в умовах державного регулювання, особливо широко 

застосовують натуральні та трудові вимірники облікового процесу. Це 

показники ресурсного забезпечення: сировиною та матеріалами, 

енергоносіями, трудовими ресурсами тощо. Ресурсне забезпечення або 

відсутність позитивної динаміки виробництва основних видів товарів і 

послуг, характерних для національної економіки, у натуральному вираженні, 

може для стратегічного дослідження означати абсолютну неспроможність 

покрити нестачі, або значне перевищення запланованих фінансових витрат на 

компенсацію даного дефіциту в умовах нестабільного середовища. 

Аспектом відмінності формального стратегічного оцінювання від 

інтуїтивного уявлення ситуації є початкова формалізація визначених 

елементів. Відомо, що, чим складніше економічна система в країні, тим 

більше втрачається часу на уточнення погано систематизованої загальної 

економічної ситуації в макроекономічному середовищі. У зв’язку з чим 

потрібен єдиний підхід до системи подання аналітичної інформації у 

структурі національної економіки. У зв’язку з чим, для здійснення 

формального стратегічного оцінювання державного регулювання 

національної економіки необхідно з початку визначити систему обліково-

аналітичного інструментарію, у рамках якого здійснюється декомпозиція 

сегментів матриці оцінювання на сукупність її окремих сторін. Тобто 

виникає необхідність формування класифікаційного угруповання з метою 

полегшення подальшого дослідження. Класифікаційні угруповання, як 

правило, можуть мати сегментну або ієрархічну структуру. Відповідний 
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сегмент формується на основі послідовного порядкового перерахування 

об’єктів класифікації за певною ознакою та процедурою. Зауважимо, якщо 

об’єкт описується за допомогою набору незалежних сегментів, які не мають 

жорсткого взаємозв’язку один з одним, то ці сегменти треба використовувати 

окремо для вирішення різних задач стратегічного оцінювання елементів 

національної економіки. 

Класифікація ієрархічним методом – це послідовний розподіл всіх 

об’єктів на підлеглі класифікаційні групи. Спочатку всі об’єкти поділяються 

за деякою визначеною ознакою на великі групи, потім кожна з великих груп 

поділяється за іншими ознаками на ряд наступних підгруп, при цьому 

конкретизується об’єкт відповідної класифікації. Таким чином, між 

класифікаційними угрупованнями встановлюється підпорядкованість або 

класифікаційна ієрархія об’єктів. Групування об’єктів у дослідженні 

дозволяє складні за своїм складом сукупності розподілити на підгрупи, 

однорідні за будь-якою істотною ознакою. У міжнародній практиці для 

оцінювання найчастіше використовують структурні, динамічні або 

структурно-динамічні поєднання, сформовані за однією або деякими 

ознаками. 

У міжнародному середовищі такою ієрархічною структурою є 

Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної 

діяльності. 

Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної 

діяльності (англ. International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities) – довідкова класифікація видів економічної діяльності, розроблена 

ООН. Класифікація забезпечує механізм, в рамках якого можливо збирати, 

обробляти та зберігатиб інформацію, необхідну для економічного аналізу і 

прийняття рішень на макроекономічному рівні. Також міжнародна 

стандартна галузева класифікація забезпечує безперервний потік інформації, 

яку можна використовувати для міжнародних зіставлень. Дана класифікація 

широко використовується як на національному, так і на міжнародному рівні 
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при систематизації даних за видами економічної діяльності у таких галузях, 

як економічна статистика, демографія, виробництво, зайнятість, 

національний дохід тощо. Останнім часом її дедалі частіше використовують 

для досягнення адміністративних цілей. Станом на 2017 рік діє четверта 

переглянута версія класифікатора, запропонована у 2009 році [239]. 

Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної 

діяльності має секції, позначені великими літерами латинського алфавіту, 

групи, які утворюють відповідні класи. Розділи і групи представлені з 

урахуванням: 

 характеру вироблених товарів і послуг; 

 призначення товарів і послуг; 

 виду сировини, обробки і технології виробництва. 

Відповідні класи встановлюються з урахуванням основної частини 

продукції або послуг, сформованими включеними у визначений клас 

одиницями. Одиницями спостереження у міжнародній стандартній галузевій 

класифікації всіх видів економічної діяльності є структурні об’єкти, за якими 

проводиться нагромадження аналітичної інформації, однорідні за 

економічною діяльністю, за місцем розташування та позиціонування. 

Одиницею виду діяльності може бути галузь, корпорація, підприємство або 

навіть його сегмент. 

Сегментну структуру має система індикаторів, які характеризують стан 

національної економіки. Дана система застосовується найчастіше, 

включаючи найрізноманітніші випадки макроекономічного дослідження. На 

її основі була розроблена Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” [16]. 

Розвиток національної економіки є одним із пріоритетних завдань у 

трансформаційних умовах нашої країни. Згідно Стратегії сталого розвитку 

“Україна – 2020” [16]: вектор розвитку − це забезпечення сталого розвитку 

нашої держави, проведення структурних та необхідних реформ та, як 

наслідок, підвищення стандартів життя українського суспільства. Наша 

країна має стати державою з сильною економікою та з передовими 
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інноваціями. Для цього, передусім, необхідно відновити макроекономічну 

стабільність, забезпечити стійке зростання економіки екологічно 

невиснажливим засобом, створити сприятливі умови для ведення 

господарської діяльності та прозору податкову політику. 

У сегментній структурі з початку виокремлюють об’єкти оцінювання, 

які представлені функціональними складовими національної економіки 

країни, потім ці об’єкти описуються за допомогою визначених фінансово-

економічних статистичних інструментів. У якості об’єктів стратегічного 

оцінювання виділяють основні функціональні складові національної 

економіки країни. Зазначимо, що у цьому списку представлено достатньо 

повний перелік суттєвих об’єктів стратегічного оцінювання, 

конкретизований відповідними якісними і кількісними фінансово-

економічними статистичними інструментами. Список дозволяє досить 

докладно і з необхідним ступенем деталізації описати стан наведених вище 

функціональних об’єктів національної економіки країни. 

В якості таких фінансово-економічних статистичних інструментів, які 

характеризують стан об’єктів, використовуються елементи фінансово-

економічного дослідження, які пропонується згрупувати особливим чином 

(табл. 5.7). 

Визначимо, що для проведення матричного стратегічного оцінювання 

національної економіки запропонований перелік фінансово-економічних 

індикаторів занадто перебільшений. 

Сегментна структура запропонованої системи фінансово-економічних 

індикаторів не дозволяє здійснювати аналітичні процедури у відповідності до 

матричного оцінювання, але структура її, яка визначається аспектами 

матричного позиціонування стратегічного оцінювання національної 

економіки, передбачає послідовну дихотомію (роздвоєність, послідовний 

розподіл на дві частини, не пов’язаних між собою елементів; це спосіб 

логічного поділу класу на підкласи, який полягає в тому, що ділене поняття 
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повністю ділиться на два взаємовиключних) або структурно-часовий 

масштаб дослідження. 

Таблиця 5.7 
Інструментальна підтримка стратегічного оцінювання 

національної економіки 

М
ак

ро
ек

он
ом

іч
ні

 ін
ди

ка
то

ри
 

 валовий внутрішній продукт та його структура; 
 валова додана вартість; 
 номінальний валовий внутрішній продукт; 
 реальний валовий внутрішній продукт; 
 індекс-дефлятор валового внутрішнього продукту; 
 рівень інфляції; 
 обсяг і структура інвестицій за джерелами фінансування та секторам економіки; 
 обсяги виробництва товарів і послуг в цілому і за великими галузевими 
комплексами; 
 оцінка масштабів тіньової економіки; 
 обсяги несплачених податків і зборів за масштабами тіньової економіки; 
 обсяги зовнішньоекономічної діяльності; 
 допустимі величини зовнішнього боргу, сум за його обслуговування та 
дефіциту платіжного балансу в абсолютній сумі і у визначених відсотках до 
валового внутрішнього продукту й обсягу експорту; 
 допустима частка імпорту у внутрішньому споживанні найважливіших 
видів товарів і послуг; 
 динаміка співвідношень цін внутрішнього та зовнішнього середовища; 
 динаміка курсу національної валюти; 
 валовий (чистий) прибуток; 
 інші. 

Ін
ди

ка
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ів
ня

 т
а 
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ов
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 середній розмір домогосподарств; 
 допустимий мінімальний рівень споживання основних видів 
продовольства, непродовольчих товарів, забезпеченості житлом і послугами 
галузей невиробничої сфери; 
 споживчі та неспоживчі сукупні витрати; 
 вартість прожиткового мінімуму за окремими соціальними групами та 
географічними сегментами; 
 загальні доходи населення; 
 квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення; квінтильний 
коефіцієнт фондів; 
 відставання рівня доходів населення, в тому числі оплати праці від 
зростання цін; 
 різниця між середньою оплатою праці і середнім значенням пенсійного 
забезпечення; 
 масштаби і тривалість затримки у виплаті заробітної плати; 
 розмір допомоги за видами соціального страхування; 
 чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними 
доходами у місяць, нижчим прожиткового мінімуму; 
 споживання продуктів харчування у домогосподарствах; 
 наявність в домогосподарствах товарів тривалого користування; 
 інші. 
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 балансові звіти за секторами економіки (монетарне золото, готівкові 
кошти, перекази депозитів, цінні папери, кредити, грошові агрегати та інші); 
 основні показники діяльності банківської системи; 
 показники державного бюджету за структурою та динамікою; 
 інша монетарна та наглядова статистика; 
 максимально допустимі масштаби вкладень іноземного капіталу в 
нерухомість країни; 
 кількість суб’єктів господарювання з високою часткою участі іноземного 
капіталу; 
 інформація про обсяги вивезення капіталу; 
 мінімально необхідний запас вільно конвертованої валюти; 
 інші. 
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 показники структурної статистики за суб’єктами господарювання з 
розподілом за їх розмірами; 
 кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності; 
 обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами 
за видами економічної діяльності; 
 обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами 
економічної діяльності; 
 фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 
промислової діяльності; 
 рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної 
діяльності; 
 необоротні активи за видами економічної діяльності; 
 оборотні активи за видами економічної діяльності; 
 власний капітал за видами економічної діяльності; 
 поточні зобов’язання за видами економічної діяльності; 
 розміри державних резервів; 
 інші. 
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 витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт; 
 обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт; 
 інноваційна діяльність; 
 упровадження інновацій (інновація); 
 придбання нових технологій; 
 придбання машин та обладнання пов’язані з упровадженням інновацій; 
 кількість впроваджених інноваційних видів продукції, найменувань; 
 реалізована інноваційна продукція; 
 частка витрат на науку у валовому внутрішньому продукту; 
 стан фундаментальної і прикладної науки (кількість вчених, обсяг 
використовуваного обладнання та ін.); 
 параметри якості продукції і витрати на її виробництво, необхідні і достатні 
для забезпечення її конкурентоспроможності на зовнішньому і 
внутрішньому ринках; 
– інші. 

 

Зазначимо, що у матричному оцінюванні діє принцип дихотомічної 

класифікації, у якому національна економіки ділиться на дві складові, які на 

неї впливають – внутрішнє середовище і зовнішнє оточення глобального 
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середовища, потім у кожному сегменті здійснюється наступне дихотомічне 

розділення, у даному випадку на слабкі і сильні сторони, можливості та 

загрози. У такій структурі складно застосовувати сегментний спосіб 

класифікації фінансово-економічної аналітичної інформації системи 

державного регулювання національної економіки. 

Таким чином, необхідно застосовувати найбільш зручну систему 

позиціонуванням стану та розвитку національної економіки, засновану на 

методі ієрархічної класифікації, де значна кількість об’єктів спочатку за 

відповідною ознакою поділяється на великі групи, нагадаємо, при дихотомії 

– на два сегмента, потім кожна з них – за іншою ознакою, на ряд наступних 

підгруп, де конкретизується об’єкт класифікації матричного оцінювання. 

Звідси, між класифікаційними групами з’являється відповідна ієрархія, тобто 

певний взаємозв’язок. 

Визначимо, що відповідний розподіл дозволяє складні за своєю 

структурою сукупності поділити на групи, які сформовані на підставі 

запропонованих істотних ознак, та які мають однакові або близькі аспекти 

групування відповідних елементів. При цьому для стратегічного оцінювання 

національної економіки необхідно застосовувати групування: структурні, 

динамічні або структурно-динамічні, які сформовані за визначеними 

ознаками. 

Поєднання окремих одиниць або даних в одну одиницю або декілька 

одиниць забезпечує систему агрегування інформації. В агрегуванні – розділ є 

основним загальним сегментом. У свою чергу розділи поділяються на 

підрозділи, які характеризують наступний рівень групування об’єктів 

класифікації у стратегічному оцінюванні. Зазначимо, що подальша 

деталізація характеристик об’єктів класифікації національної економіки 

проводиться на рівні класів, які є найменшим рівнем групування. У наукових 

роботах класифікатори поділяються на підкласи, для яких характерна більш 

детальна характеристика об’єкту. 
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Визначимо, що у системі державного стратегічного регулювання 

національної економіки найпростіше дихотомічне групування є поділ на 

“суб’єкт” і “об’єкт” державного регулювання. У системі регулювання 

національної економіки виникають такі протилежні пари понять: доходи і 

витрати; витрати і результат; матеріальні і фінансові ресурси; необоротні й 

оборотні активи; тощо. 

Дихотомія матеріального змісту відповідних процесів, з одного боку, і 

вартісної їх форм – з іншого, забезпечує іманентну рису ринкової економіки 

відповідної країни. Методологічна вимога адекватності форми змісту не є 

тотожністю та передбачає можливість певного відсторонення форми від 

змісту, що зумовлює виокремлення у відповідний розряд об’єктів ринкової 

інфраструктури національної економіки, пов’язаних з діяльністю банківських 

установ або інших фінансових структур. 

Таким чином, типова модель потенціалу або внутрішнього стану 

національної економіки за структурою ґрунтується на визначенні фінансово-

економічних елементів: фінансові та матеріальні ресурси, праця та її предмет, 

визначених у національних масштабах. Але, якщо застосувати координати 

часу, то можна оперувати поточним, середнім та довгостроковим масштабом 

часового визначення. 

З метою дослідження зовнішнього середовища, а саме можливостей і 

загроз для національної економіки в умовах глобалізації, треба застосувати 

запропоновану типову модель, у якій структурно-динамічна матриця 

стратегічного оцінювання національної економіки, побудована на аспектах 

фінансово-матеріальної оцінки і включає як найпростішу структурну 

класифікацію національного господарства, так і динамічну класифікацію з 

урахуванням стратегічного бачення. Структурно-динамічна матриця 

стратегічного оцінювання національної економіки представлена у табл. 5.8. 

У якості обліково-аналітичних інструментів, які забезпечать процес 

матричного стратегічного оцінювання державного регулювання національної 

економіки, метою якого є з’ясування її найістотніших сильних і слабких 
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сторін, можливостей і загроз. Запропонована класифікація фінансово-

економічних елементів прийнятна і зручна для формування національної 

фінансово-економічної стратегії в трансформаційних умовах. 

Таблиця 5.8 

Структурно-динамічна матриця стратегічного оцінювання 

національної економіки 
Елементи 

визначення 
Природні 
ресурси 

Фінансовий 
капітал 

Матеріальний 
капітал 

Людський 
капітал 

Поточне 
забезпечення 

    

Середнє 
забезпечення 

    

Довгострокове 
забезпечення 

    

 

У складі елементу “природні ресурси” відображається забезпеченість 

природними ресурсами; стан природного середовища тощо. Тому що 

природні ресурси – це природні тіла, компоненти географічної оболонки, 

вони мають природну відповідну класифікацію, тому, виходячи з належності, 

відношення до природних систем, а також розміщення, природні ресурси 

необхідно також сегментувати за відповідним ознаками. 

У складі елементу “фінансовий капітал” відображають: забезпеченість 

фінансовими ресурсами; стан та перспективи фінансово-кредитної та 

бюджетної системи; державний борг за сегментами; розвиток інститутів 

ринкової економіки тощо. 

У складі елементу “матеріальний капітал” відображається: 

забезпеченість необоротними засобами, їх ступінь зношеності; обсяги та 

динаміка виробництва; інвестиційна та інноваційна діяльність тощо. 

У складі “людський капітал” відображається: демографія та міграція; 

рівень і якість життя; структура та динаміка зайнятості; рівень безробіття за 

сегментами; стан та динаміка попиту на товари і послуги тощо. 

Визначимо, що залишають питання обліково-аналітичного 

забезпечення інструментальної підтримки матричного оцінювання 
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національної економіки, які потрібно постійно досліджувати в умовах 

трансформації. У деяких стратегічних аспектах потрібно звертати увагу на 

певну групу об’єктів, у якій можуть виникнути структурні проблеми; у 

інших, при зміні проблемної структури, на першому місці з’являються 

проблеми, які навіть і не передбачалися раніше в системі державного 

регулювання національної економіки країни. 

Але необхідно бути впевненим, що у будь-якому випадку базисом 

стратегічного оцінювання національної економіки є місія країни в умовах 

глобалізації. Спираючись на місію, можна без суттєвих помилок визначити та 

проранжувати перспективні стратегічні аспекти, які притаманні будь-якій 

країні в умовах глобального середовища. 

 

5.4 Концепція державного контролінгу в системі регулювання 

фінансово-економічних процесів національної економіки 

 

Суттєвим аспектом ефективності державного контролінгу в системі 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки є 

перехід від застарілих методів роботи з фінансово-економічною інформацією 

і організації функціонування інфраструктури державного регулювання до 

інноваційних сучасних технологій, які застосовуються у міжнародному 

середовищі. В останні роки ці процеси вже здійснюються в різноманітних 

сегментах державного регулювання на макрорівні. 

Інноваційні аспекти державного контролінгу, на нашу думку, 

полягають у застосуванні принципу системного підходу та синергії, за якими 

модернізація методологічної основи протікає як єдиний процес і 

цілеспрямовано поширюється на всі сегменти та функції державного 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки. 

Належний рівень науково-методологічного забезпечення є загальною 

умовою якісного фінансово-економічного дослідження та є орієнтиром для 

удосконалення системи державної регулювання національної економіки. В 
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умовах сьогодення, в системі державного регулювання існує явна проблема 

дефіциту результатів якісного фінансово-економічного дослідження, яке 

забезпечує вирішення відповідних фінансово-економічних завдань, тому що 

кожен суб’єкт державного влади здійснює сегментне дослідження без 

застосування принципу емерджентності. 

Суб’єкти державної влади (Державна статистична служба, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Державна аудиторська 

служба, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна та інші) за 

своєю природою не володіють можливостями забезпечити якісне фінансово-

економічне дослідження за визначеними проблеми в макроекономічних 

масштабах. Підтвердимо, що Державна статистична служба України 

систематизує макроекономічні показники національної економіки в цілому, 

але обмежена у визначенні тематики фінансово-економічних досліджень. 

Згідно Положення про Державну службу статистики України, 

загальним завданням її є формування зведеної інформації універсального 

призначення, які може використовуватися всіма зацікавленими особами. Але 

обслуговування окремих запитів на сегментні дослідження виходить за межі 

основних функцій Державної служби статистики України. Зауважимо, що 

даний орган державної влади здійснює все ж таки ряд спеціальних 

тематичних досліджень, але така діяльність не відповідає його 

функціональній складовій. Тому в умовах глобалізаційних перетворень й 

агресивного внутрішнього та зовнішнього середовища, необхідний такий 

суб’єкт інформаційно-аналітичного супроводу, для якого діяльність у сфері 

фінансово-економічних досліджень за індивідуальними сегментами в 

макроекономічних масштабах буде основною. 

Необхідно зазначити, що у тому числі не здатні повноцінно виконати 

зазначену функцію також інформаційно-аналітичні  структурні підрозділи 

суб’єктів державної влади (Міністерство економічного розвитку і торгівлі, 

Державна аудиторська служба, Антимонопольний комітет, Фонд державного 

майна та інші), тому що їх інформаційні ресурси достатньо обмежені сферою 
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своїх повноважень і не містять матеріали загального аналізу структурних 

елементів національної економіки. 

Тому система державного контролінгу у найбільшій мірі буде 

забезпечувати оперативну, тактичну та стратегічну інформаційно-аналітичну 

підтримку при вирішенні поточних та стратегічних питань державної 

фінансово-економічної й соціальної політики. 

У разі створення системи державного контролінгу на 

макроекономічному рівні важливішим аспектом її функціонування має бути 

постійне удосконалення науково-методологічного та методичного 

забезпечення. 

Науково-методологічне забезпечення державного контролінгу включає: 

 затверджені принципи виконання відповідних операцій і процедур, 

які здійснюються в рамках державного контролінгу; 

 наявність і використання затверджених на національному або 

міжнародному рівні класифікаторів, положень, нормативів, стандартів тощо; 

 застосування стандартних фінансово-економічних індикаторів, які 

можуть бути доповнені інноваційною складовою; 

 якісний інформаційно-аналітичний супровід; 

 сучасна інструментальна підтримка; 

 обліково-аналітичне забезпечення з урахуванням міжнародних 

стандартів; 

 етичні аспекти. 

Необхідно відмітити, що при конкретизації змісту визначених 

елементів науково-методологічного забезпечення державного контролінгу 

доцільно використовувати досвід, накопичений в рамках контролінгу 

суб’єктів господарювання. 

Таким чином, застосування даного інструменту в сфері державного 

управління необхідно вирішувати в контексті розвитку філософії контролінгу 

з позиції суб’єкта господарювання та його адаптацією до застосування на 

макроекономічному рівні. Зазначимо, що такий підхід відповідає загальній 
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тенденції розвитку економічної думки в сучасних умовах внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Тому що макроекономічні індикатори 

детермініровані відповідними факторами і умовами, дія яких безпосередньо 

проявляється на макрорівні. Відмітимо, що синтез науково-методологічних 

підходів прийнятих у дослідженнях відповідного рівня, дозволяє вийти на 

якісний сучасний рівень пізнання закономірностей фінансово-економічного 

розвитку об’єкта. Тому одним із способів реалізації зазначеного синтезу є 

застосування методу контролінгу в системі державного регулювання 

фінансово-економічних процесів національної економіки на макрорівні. 

Необхідно зазначити, що у складі системи державного регулювання 

національної економіки вже є деякі структури, які виконують окремі функції 

державного контролінгу: Головний департамент стратегічного планування та 

оперативного забезпечення та Головний контрольний департамент 

Адміністрації Президента України; Департамент економічної стратегії та 

макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі; департамент моніторингу та перевірок закупівель Державної 

аудиторської служби та інші. Специфічною концепцією державного 

контролінгу може бути функція інформаційно-аналітичного і 

методологічного супроводження фінансово-економічних процесів 

державного регулювання національної економіки. 

Необхідно відмітити, що система державного контролінгу інтегрує в 

собі весь взаємопов’язаний комплекс функцій теоретико-методологічного та 

організаційно-методичного забезпечення процесу державного регулювання у 

всіх сферах внутрішнього середовища і на всіх його рівнях. Таким чином, 

система державного контролінгу може бути ефективним сегментом 

державного регулювання по створенню елементів інфраструктури в 

державному механізмі інформаційно-комунікаційних технологій, 

макроекономічному плануванні тощо. 

Особливістю запропонованого державного контролінгу є його 

інтеграція у складові елементи системи державного регулювання фінансово-
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економічних процесів національної економіки для прийняття оперативних, 

тактичних та стратегічних рішень. 

З метою ефективного впровадження системи державного контролінгу 

на національному рівні, пропонуються сформувати департамент державного 

контролінгу, як варіант: у Кабінеті Міністрів України, у Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі, у Державній аудиторській службі тощо. 

Також можливо сформувати сектор державного контролінгу у всіх органах 

державного регулювання на мікро- і макрорівні з єдиним центром, де буде 

узагальнюватися аналітична інформація з метою її стратегічного 

використання у процесі державного регулювання національною економікою 

в умовах трансформації. 

У сьогоднішніх трансформаційних умовах та західного вектору 

розвитку країни, під впливом фактору глобалізації, основною метою системи 

державного контролінгу є забезпечення інформаційно-аналітичного 

супроводу прийняття оперативних, тактичних та стратегічних рішень на 

мікро- і макрорівні. Основні завдання державного контролінгу в системі 

державного регулювання визначені на рис. 5.9. 

Зазначені завдання є необхідним елементом державного регулювання 

національною економікою і вже здійснюються у деяких структурних 

підрозділах суб’єктів державної влади, наприклад, функціонує Державна 

служба статистики України, має місця відомча статистика, функціонують 

структурні елементи щодо здійснення контрольних заходів, реалізується 

функція теоретико-методологічного та організаційно-методичного 

забезпечення. 

Відмітимо, що перераховані функціональні структурні елементи не 

забезпечують оптимального вирішення задачі інформаційно-аналітичного 

оперативного, тактичного та стратегічного забезпечення системи державного 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки, тому 

що зазначені функціональні структурні елементи не пов’язані між собою в 

єдине ціле. 
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Рис. 5.9. Завдання державного контролінгу в системі державного 

регулювання національної економіки 
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економічних процесів національної економіки та здатний компенсувати 

недоліки сучасної функціональної системи забезпечення прийняття 

управлінських рішень на макрорівні. 

Основні принципи єдиного центру державного контролінгу в системі 

макроекономічного регулювання: 

 визначений статус та його місце в системі державного регулювання; 

 цілі, функції, права, обов’язки тощо; 

 територіальна системність; 

 узгодженість компетенцій; 

 незалежність; 

 обмежена дія, не караючий орган, а інформаційно-аналітичний, 

експертно-консультаційний; 

 обачність і повне висвітлення виявлених факторів; 

 підтримка системи управління будь якого рівня за рахунок 

координації, уніфікації методології, каналів зворотного зв’язку тощо; 

 гнучкість багаторівневої організаційної структури; 

 якісне забезпечення трудовими ресурсами, їх мотивація, підготовка 

та перепідготовка; 

 інші. 

Ґрунтуючись на функціонально-спроможних аспектах державного 

контролінгу та з метою формування ефективної системи державного 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки 

необхідно сформувати концепція інституту державного контролінгу. 

Концепція державного контролінгу в системі національної економіки – 

це комплексне інтердентальне забезпечення, яке пов’язує воєдино всі 

елементи формалізованого уявлення про контролінг як елементу системи 

державного регулювання фінансово-економічних процесів, який забезпечує 

ефективність прийнятих відповідних рішень і сприяє розвитку національної 

економіки. 
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Формування системи державного контролінгу в макроекономічному 

середовищі полягає у визначенні комплексу принципів, норм, завдань і 

організаційно-функціональних форм контролінгу в сфері державного 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки. 

Система державного контролінгу – це функціонально-відокремлений 

напрямок фінансово-економічної діяльності органів державного 

регулювання, яке орієнтоване на інформаційно-аналітичне супроводження 

прийняття відповідних рішень, які забезпечать ефективне державне 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки в 

умовах трансформації та глобалізації. 

Центр системи державного контролінгу – це структурний підрозділ 

органів державного регулювання, який забезпечує та здійснює професійну 

діяльність з інформаційно-аналітичної та науково-методологічної підтримки 

прийняття відповідних рішень на макрорівні. 

Основні ознаки системи державного контролінгу у макроструктурі: 

 забезпечення діяльності органів державного регулювання 

національної економіки якісною аналітичною інформацією для формування 

оперативних, тактичних та стратегічних рішень; 

 нормативно-правове регламентування державного контролінгу; 

 інтегрування інформації за всіма сегментами національної 

економіки; 

 застосування системного підходу; 

 принцип емерджентності; 

 забезпечує взаємоузгодження сегментних складових системи 

державного регулювання; 

 визначає поточний стан фінансово-економічних процесів в 

національній економіці; 

 узгоджує тактичну та стратегічну орієнтацію системи державного 

регулювання; 

 інші. 
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Структура системи державного контролінгу на макрорівні формується 

на основі рішення відповідних організаційних та інструментально-

методичних питань: 

 формування структурних компонентів системи державного 

контролінгу; 

 визначення організаційно-функціональної складової кожного 

структурного компонента системи державного контролінгу; 

 системна орієнтація та взаємодія структурних компонентів; 

 персоніфікаційна відповідальність. 

Зауважимо, що у запропонованій концепції недоцільно визначати 

точну схему структурних компонентів системи державного контролінгу, так 

як вона буде залежати від вирішення організаційних питань та сегментної 

складової органів державного регулювання національної економіки. 

Структура системи державного контролінгу визначається також 

визначеним переліком її функцій і розробленим механізмом її взаємодії з 

органами державного регулювання, яким надається послуга з інформаційно-

аналітичного і науково-методологічного супроводження для вирішення 

визначених завдань. 

Концепція державного контролінгу в системі регулювання фінансово-

економічних процесів національної економіки з кількісною та якісною 

орієнтацією на різних ланках управління запропонована на рис. 5.10. 

Будь-яка концепція потребує визначення: мети, завдань, функцій, 

об’єкта і предмета. 

Державний контролінг має значний стратегічний потенціал як метод 

забезпечення високої ефективності сегментного процесу державного 

регулювання національної економіки для прийняття оптимальних рішень. 

Державний контролінг – це система інформаційно-аналітичного 

супроводження функцій державного регулювання національної економіки. 

Занадто актуальним він є при вирішенні питань, які потребують достовірної та 

неупередженої аналітичної інформації, наукового та практичного обґрунтування 
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Рис. 5.2. Концепція державного контролінгу в системі регулювання 

фінансово-економічних процесів національної економіки 
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висновків і гіпотез про тенденції, фактори, моделі, призми і механізми 

розвитку макроекономічного середовища країни в умовах трансформації та 

глобалізації. Наприклад, такими питаннями можуть бути: поточні, 

середньострокові та довгострокові програми розвитку сегментної складової 

національної економіки; формування проектів інституційних перетворень в 

системі державного регулювання фінансово-економічних національної 

економіки; формування заходів щодо забезпечення єдності фінансово-

економічного простору макросередовища; стратегічні орієнтири у 

міжнародному середовищі тощо. 

Таким чином, метою є забезпечення інформаційно-аналітичною та 

науково-методологічною підтримкою системи ефективного державного 

регулювання сегментної складової національної економіки з орієнтуванням 

на сучасні та майбутні перспективи. 

Комплекс завдань, який вирішуються державним контролінгом, при 

всій їх різноманітності може бути сформований наступним чином: 

 науково-методологічна підтримка системи державного регулювання; 

 дослідження виконання запланованих програм, виявлення причин і 

джерел відхилень; 

 забезпечення організаційно-методологічних функцій у державному 

контролі; 

 моніторинг стану національної економіки; 

 діагностика стану національної економіки; 

 економіко-математичне моделювання розвитку національної економіки; 

 інформаційно-аналітичний супровід суб’єктів державного регулювання; 

 методичне забезпечення системи оцінювання державного регулювання; 

 формування оперативних, тактичних та стратегічних орієнтирів; 

 формування бази результатів державного контролінгу; 

 формування сегментних пропозицій щодо вдосконалення методології 

розробки прогнозів; 
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 координаційний супровід управлінської діяльності органів державного 

регулювання. 

Функціональна складова державного контролінгу в регулюванні 

національної економіки: 

 інформаційно-аналітична; 

 контрольна; 

 сервісна; 

 планова; 

 прогнозна; 

 коригувальна; 

 комунікаційна; 

 управлінська. 

В рамках застосування функціональної складової державного 

контролінгу здійснюється: визначення програм збору фінансово-економічної 

інформації та формування вимог до її якості; проектування та проведення 

фінансово-економічного моніторингу та діагностики; інтеграція державних 

інформаційно-аналітичних ресурсів; організація інформаційно-аналітичних 

потоків та побудова відповідних баз даних; впровадження сучасних у 

міжнародному середовищі інформаційних і комунікаційних технологій; 

дослідження фінансово-економічної кон’юнктури за сегментами 

національної економіки; формування вхідних та вихідних інформаційних 

потоків для розробки цільових програм і планів фінансово-економічного та 

соціального розвитку макроекономічного середовища; сегментний контроль 

за реалізацією державних програм; формування робочих гіпотез, моделей і 

сценаріїв секторального розвитку національної економіки в 

трансформаційних умовах та глобалізації; науково-методологічна підтримка і 

визначення шляхів удосконалення процесів фінансово-економічного 

планування, прогнозування та формування цільових програм фінансово-

економічного та соціального розвитку макроекономічного середовища; 

міжвідомча та міжрегіональна координація у фінансово-економічному 
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просторі макросередовища; стратегічна підтримка рішень суб’єктів 

державного регулювання національної економіки. 

Необхідно відмітити, що перераховані функції державного контролінгу 

в регулюванні національної економіки у практичній площині вирішуються на 

рівні окремих суб’єктів державного регулювання, але виникають деякі 

неузгоджені питання, наприклад, у кожному визначеному випадку зазначені 

функції реалізуються поза зв’язком з їх реалізацією в інших структурних 

сегментах системи державного регулювання національної економіки, тобто 

не узгоджується методологічна підтримка. Також треба відмітити, що істотно 

розрізняється перелік здійснюваних функцій в однотипних сферах супроводу 

і підтримки процесу державного регулювання національної економіки. 

Концептуальна підтримка зазначеного контролінгу в системі 

державного регулювання фінансово-економічних процесів національної 

економіки передбачає застосування та дотримання наступних принципів: 

 цілеспрямованості; 

 незалежності; 

 системності; 

 якісності; 

 гнучкості; 

 адаптивності; 

 комплексності; 

 науково-теоретичної та практичної обґрунтованості; 

 емерджентності; 

 координованості дій та зворотного зв’язку; 

 адекватності завданням державного регулювання національної 

економіки в трансформаційних умовах; 

 ефективності; 

 персонофікаційна відповідальність; 

 інші. 
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Застосування сформованих принципів контролінгу в системі 

державного регулювання фінансово-економічних процесів національної 

економіки дозволить нашій країні піднятися до визнаного міжнародними 

інституціями рівня організації та функціонування суб’єктів державного 

регулювання та забезпечить підвищення ефективності їх діяльності в умовах 

глобалізаційних змін. 

Основними критеріями та умовами функціонування державного 

контролінгу в системі регулювання національної економіки є: 

 сегментна орієнтація; 

 ієрархічна підтримка; 

 обмежені повноваження; 

 відсутність дублювання функцій; 

 компетентностний підхід у формуванні персоналу; 

 нормативно-правове забезпечення; 

 інші. 

В сьогоднішніх умовах функціонування національної економіки 

державний контролінг може покрити існуючий дефіцит ряду функцій 

підтримки системи державного регулювання макроекономічного 

середовища: координацію, системність, уніфікацію методології, зворотній 

зв’язок, формування єдиного інформаційно-аналітичного глобального 

простору, комунікаційну складову тощо. Система державного контролінгу 

повинна мати багаторівневу структуру, яка забезпечить оперативне, 

тактичне та стратегічне коректування сегментних складових національної 

економіки. 

При формування кадрового забезпечення системи державного 

контролінгу необхідно керуватися компетентностним підходом – це здатність 

працівників ефективно й творчо застосовувати знання й уміння як у 

міжособистісних стосунках, так і в професійних ситуаціях, які властиві будь 

якій професійній діяльності. 
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Елементами методологічного забезпечення діяльності в сфері 

державного контролінгу регулювання національної економіки виступають: 

 правила здійснення відповідних операцій і процедур; 

 класифікатори, стандарти, положення, нормативи тощо; 

 національні рахунки або затверджені фінансово-економічні 

індикатори; 

 вимоги до якості вхідної та вихідної аналітичної інформації; 

 інструментальна підтримка; 

 сучасні методи економіко-математичного моделювання та аналізу 

інформації; 

 система звітності. 

Важливим аспектом функціонування державного контролінгу є його 

ресурсне забезпечення: матеріально-технічне, кадрове та фінансове, що є 

завданням органів державної влади. 

Основні етапи формування системи державного контролінгу на 

макрорівні є: формування структурної одиниці; розробка проектної 

документації; реалізація плану ресурсного забезпечення системи 

контролінгу; організація функціонування системи державного контролінгу. 

Принципове значення в формуванні концепції державного 

контролінгу в системі регулювання фінансово-економічних процесів 

національної економіки є критерії ефективності державного контролінгу. 

Оцінка ефективності державного контролінгу повинна здійснюватися 

на постійній основі та у розрізі всіх його функцій. Оцінка ефективності 

здійснюється із застосуванням науково обґрунтованих сучасних методів. 

В процесі впровадження здійснюється попередня оцінка очікуваної 

економічної та соціальної ефективності функціонування державного 

контролінгу. В процесі функціонування проводиться регулярний 

самоконтроль результативності та ефективності діяльності за відповідним 

сегментами. 
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Необхідно відмітити, що функціонування державного контролінгу у 

макроекономічному середовищі виправдано тільки при його ефективності, 

тому необхідно розробити методику оцінки ефективності контролінгу, 

включаючи відповідні параметри, індикатори, способи їх розрахунку. 

Показники ефективності державного контролінгу слід диференціювати за 

його функціональною складовою. 

Запропонована концепція державного контролінгу в системі 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки 

містить положення щодо основних аспектів створення і функціонування 

державного контролінгу в нашій країні та є науково-методологічною 

підтримкою системи державного регулювання. 

Особливі відмінності державного контролінгу від контролінгу 

суб’єктів господарювання, які повинні враховуватися при формування 

запропонованої концепції, обумовлені наступними аспектами: 

 макроекономічна складова; 

 переважання неринкових механізмів управління і регулювання; 

 масштаби об’єктів; 

 відомча автономність сегментів системи державного управління; 

 обмеженість оперативної та тактичної модифікації методів 

регулювання; 

 застосування національних рахунків; 

 значний вплив політичної складової; 

 міжнародні відносини та їх вплив; 

 агресивна політика зовнішнього середовища; 

 децентралізоване розмежування повноважень між рівнями державного 

регулювання; 

 інші. 

Основною відмінністю мети та завдань контролінгу на макрорівні є 

їх більш широке коло, значна різноманітність, достатньо поглиблена 

диференціація завдань тощо. Необхідно зазначити, що система державного 
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контролінгу необхідна не тільки для підтримки і обґрунтування 

відповідних рішень на макрорівні, а й для розробки державної політики, 

державних цільових програм у сфері фінансово-економічного та 

соціального розвитку з урахуванням факторів глобалізації. 

Таким чином, система державного контролінгу, як метод державного 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки 

може бути достатньо ефективним в трансформаційних умовах та 

агресивної політики зовнішнього оточення. 

На протязі останніх років в системі держаного регулювання країни 

склався достатній рівень методології сфери інфраструктури, яка забезпечує 

систему державного регулювання, достатній рівень функціональності 

органів державної влади тощо. Але необхідно відмітити, що вони 

потребують інноваційних перетворень у зв’язку з переорієнтацію вектору 

розвитку нашої країни та приведення нормативного-правового 

забезпечення системи державного регулювання до міжнародних 

стандартів. Все це спонукає впровадження контролінгу на мезо- і 

макрорівнях нашої країни в умовах глобалізації та визначеного вектору 

розвитку національної економіки. 

Таким чином, державний контролінг є інноваційним аспектом для 

державного регулювання фінансово-економічними процесами 

національної економіки, особливо в частині національних рахунків, тому 

що він дає можливість володіти макроекономічною ситуацією в будь-який 

момент часу і приймати ефективні стратегічні рішення в системі 

оперативного, тактичного та стратегічного державного регулювання 

макросистемой відповідного сегменту, дозволяє попередити або 

ідентифікувати на початковому етапі можливі ризики пов’язані з 

національною економікою і своєчасно вживати заходів щодо їх усунення 

або недопущення. 
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Висновки до розділу 5 

 

Забезпечення ефективного державного регулювання фінансово-

економічних процесів є важливим стратегічним завданням для національної 

економіки та її суб’єктів, які повинні чітко усвідомлювати необхідність 

застосування комплексного та системного підходів до реалізації даного 

завдання, що дозволяє забезпечити його оптимальне вирішення, враховуючи 

всі фактори впливу зовнішнього та внутрішнього макроекономічного 

середовища. Визначені обставини спонукали до розробки концептуальної 

моделі механізму державного регулювання фінансово-економічних процесів, 

яка продукує багатокомпонентну систему узгодженості між взаємодіючими 

сегментами, що забезпечить цілеспрямований ефективний вплив суб’єктів на 

об’єкти державного регулювання за допомогою інструментального 

забезпечення, з врахуванням векторіальної спрямованості національної 

економіки. Важливим аспектом при формуванні та функціонуванні даного 

механізму є не тільки чітке дотримання структури всіх рівнів, але й 

можливість застосування окремих складових (важелів, методів) під впливом 

зміни відповідних чинників. Безперечна ефективність та дієвість 

розробленого механізму державного регулювання фінансово-економічних 

процесів підтверджується підвищенням раціональності використання 

ресурсного потенціалу, зростанням індикаторів економічного розвитку, 

покращенням пріоритетних соціальних показників в державі в умовах 

глобалізації національної економіки. 

В умовах міжнародного агресивного середовища до державних 

інституцій пред’являються нові пріоритети, обумовлені необхідністю 

адекватної результативності їх діяльності з метою вирішення завдань 

соціального та економічного розвитку національного середовища під 

впливом факторів глобалізації світового простору. У процесі еволюції 

соціально-економічних функцій державних інституцій у різні історичні 

періоди або у різних фінансово-економічних умовах, пріоритетними 
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постають ті з них, які здатні змінити фінансово-економічні процеси у 

стратегічному напрямку. В умовах глобалізації національного 

макроекономічного середовища до таких функцій відносяться: перерозподіл 

національних ресурсів з метою зміни структури валового внутрішнього 

продукту та орієнтацію його з позиції міжнародної кон’юнктури й 

тенденціям розвитку міжнародного макроекономічного середовища; захист 

конкуренції, і в цьому контексті національних суб’єктів господарювання, 

шляхом стратегічного та пріоритетного співробітництва з міжнародними 

інституціями та Європейським Союзом; розвиток нового сприятливого 

клімату для фінансово-економічних відносин, який є ключовим фактором для 

економічної реструктуризації та модернізації національної економіки; 

адаптація та приведення нормативно-правової бази до міжнародних норм; 

інституціоналізація механізмів державного регулювання фінансово-

економічних процесів з метою забезпечення динамічного ефективного 

розвитку національного макроекономічного середовища в умовах 

глобалізації. Відповідальність за трансформаційні процеси, які відбуваються 

у національному макроекономічному середовищі в умовах глобалізації у 

повному обсязі повинні взяти державні інституції. Державні інституції 

повинні забезпечити заходи, які дозволять всім суб’єктам господарювання 

проводити більш відповідальну фінансово-економічну, соціальну та 

екологічну політику. 

Сформовано методологічні підходи, компоненти та аналітичні 

інструменти, застосовані для забезпечення стратегічного оцінювання 

національної економіки в умовах глобалізації. Розроблено його 

концептуальний базис, який передбачає комплексне дослідження 

конструктивного або деструктивного впливу факторів на фінансово-

економічне становище національної економіки в перспективі, з метою 

формування раціональної стратегії державного регулювання фінансово-

економічних процесів з урахуванням завдань забезпечення стабільного росту 

макроекономічних показників. Основними задачами стратегічної оцінки 
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національної економіки в умовах глобалізації є: аналітичне обґрунтування 

стратегії; дослідження стратегічних альтернатив; дослідження відповідності 

базової стратегії постійно змінюваних умов і відповідного середовища; 

коригування стратегії і стратегічних цілей національної економіки; 

виявлення і діагностика основних компонентів внутрішнього і зовнішнього 

бізнес-середовища, критичних чинників, які позитивно впливають на 

національну економіку; розробка, аналіз і моніторинг ключових показників 

ефективності національної економіки; дослідження стратегічного потенціалу 

держави та прогноз його зміни в перспективі; пошук резервів зростання 

стратегічного потенціалу національної економіки; формування і надання 

своєчасної та достовірної інформації для відстеження просування до 

найважливіших стратегічних цілей і управління цим процесом на 

державному рівні. 

Запропоновано концепцію державного контролінгу в системі 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки та її 

функціональну модель, призначену для інформаційно-аналітичного 

супроводу системи державного регулювання фінансово-економічних 

процесів на основі комплексного інтердентального забезпечення, з метою 

з’ясування макроекономічної ситуації і прийняття ефективних стратегічних 

рішень у системі оперативного, тактичного та стратегічного державного 

регулювання макросистемою відповідного сегменту. Запропонована 

інструментальна підтримка системи державного регулювання дозволить  

попередити або ідентифікувати на початковому етапі можливі ризики, 

пов’язані з національною економікою, і своєчасно вживати заходи щодо їх 

усунення або недопущення. Система державного контролінгу інтегрує в собі 

весь взаємопов’язаний комплекс функцій теоретико-методологічного та 

організаційно-методичного забезпечення процесу державного регулювання у 

всіх сферах внутрішнього середовища і на всіх його рівнях. Доведено, що 

державний контролінг може бути ефективним сегментом державного 

регулювання по створенню елементів інфраструктури в державному 
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механізмі інформаційно-комунікаційних технологій, макроекономічному 

плануванні тощо. 

Основні наукові положення, викладені у розділі, опубліковано в 

авторських роботах [98; 100; 103; 104; 107; 111; 124; 127; 129; 382]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано вирішення важливої науково-прикладної проблеми, що 

полягає у розробці концептуальних, теоретико-методологічних та методико-

прикладних положень державного регулювання фінансово-економічних 

процесів в умовах глобалізації. Отримані наукові результати сприятимуть 

формуванню та ефективній реалізації системи державного регулювання 

фінансово-економічних процесів у національному макроекономічному 

середовищі. 

За результатами проведеного дослідження сформульовано такі 

висновки та рекомендації: 

1. З’ясовано, що в умовах сьогодення фінансово-економічні процеси 

окремих держав повинні відповідати до глобальним вимогам для 

забезпечення не лише сталого розвитку національного макроекономічного 

середовища, але й для укріплення позицій у міжнародному просторі та 

внутрішньогосподарських зв’язків, що суттєво підвищує значущість 

державного регулювання даної сфери. За підсумками досліджень, визначено, 

що фінансово-економічні процеси – це сукупність послідовних динамічних 

змін окремих стадій розвитку фінансових та економічних систем з 

урахуванням ринкових закономірностей, загальних потреб суспільства та 

дієвості сучасних фінансово-економічних інструментів впливу на відповідні 

сегменти мікро-, мезо та макросередовища. Дослідження генезису парадигм 

та теорій державного регулювання дозволило визначити, що державне 

регулювання фінансово-економічних процесів представляє собою 

сегментний цілеспрямований вплив державних інституцій на діяльність 

суб’єктів макроекономічного середовища, враховуючи стабільні умови 

функціонування ринкового механізму. Система державного регулювання 

фінансово-економічних процесів – це сукупність взаємопов’язаних, 

збалансованих елементів, які забезпечують цілеспрямований вплив на 
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поведінку  ринкового середовища з метою реалізації пріоритетних завдань 

щодо концепції фінансово-економічного та соціального розвитку і захисту 

інтересів суспільства з урахуванням ресурсного потенціалу країни. 

2. Розроблено систему інструментів для державного регулювання 

фінансово-економічних процесів, яка формується на основі системного та 

семантичного підходів впливу державних інституцій на сегменти 

національної економіки для використання у процесі формування 

стратегічних орієнтирів, що дозволить здійснювати ефективне державне 

регулювання національної економіки та її складових. Представлений 

інструментарій державного регулювання фінансово-економічних процесів 

надає можливість суб’єктам регулювання обрати відповідні інструменти для 

забезпечення максимальної ефективності цілеспрямованого впливу та 

досягнення стратегічної мети державної фінансово-економічної політики з 

урахуванням динамізму глобалізаційних змін. 

3. Сформовано методологічні підходи, компоненти та аналітичні 

інструменти, застосовані для забезпечення стратегічного оцінювання 

національної економіки в умовах глобалізації. Розроблено концептуальний 

базис, який передбачає комплексне дослідження конструктивного або 

деструктивного впливу факторів на фінансово-економічне становище 

національної економіки в перспективі, з метою формування раціональної 

стратегії державного регулювання фінансово-економічних процесів з 

урахуванням завдань забезпечення стабільного росту макроекономічних 

показників. 

4. Розроблено концептуальний базис та методологічні положення щодо 

макроекономічного планування фінансово-економічного та соціального 

розвитку національного середовища в системі державного регулювання, який 

передбачає вибір специфічних стратегій і моделювання макроекономічних 

параметрів у системі державного регулювання, з метою забезпечення 

ефективного пріоритетного фінансово-економічного та соціального розвитку 

національної економіки на довгострокову перспективу з урахуванням 
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векторів розвитку країни в умовах глобалізації та євроінтеграції. Методологія 

макроекономічного планування охоплює питання методики формування 

цілей і пріоритетних завдань розвитку макроекономічного середовища та 

його сегментів, визначення принципових вимог, яким повинен відповідати 

процес планування на макрорівні. Доведено, що у макроекономічному 

плануванні має бути диференційований підхід з урахуванням галузевих 

аспектів. Результати державного макроекономічного планування забезпечать 

узгодження і взаємний компроміс інтересів суб’єктів макроекономічного 

середовища країни. Передумовою оптимальності результатів 

макроекономічного планування може бути проведення попереднього 

комплексного оцінювання ситуації в рамках передпланових напрацювань. 

5. Запропоновані та обґрунтовані наукові підходи до формування 

системи фінансово-економічного моніторингу у державному регулюванні 

національної економіки, які передбачають застосування заданих елементів, 

кожен з яких фокусує відповідну роль і забезпечує виконання поставлених 

завдань, з метою отримання аналітичних даних, які формуються у вигляді 

системи макроекономічних індикаторів та рейтингів. Фінансово-економічний 

моніторинг у системі державного регулювання національною економікою 

формує результати дослідження щодо реалізації важливих пріоритетних 

завдань державної політики економічного розвитку в умовах глобалізації та 

євроінтеграції. Моніторинг націлений на раннє виявлення негативних явищ у 

системі державного регулювання національної економіки та її сегментів. 

Фінансово-економічний моніторинг характеризується організаційними та 

управлінськими заходами, які використовуються комплексно, підвищуючи 

ефективність реалізації системи державного регулювання. Запропонований 

інструментарій дозволить скорегувати пріоритетні напрями державного 

регулювання фінансово-економічних процесів у трансформаційних умовах 

ринкової кон’юнктури. 

6. Досліджено процес діагностики в системі державного регулювання 

макроекономічного середовища та його сегментів, який доповнюється 



414 
 
компонентами взаємопов’язаних елементів, котрі орієнтовані на пізнання 

фінансових, економічних та соціальних протиріч у макроекономічному 

середовищі країни. Запропонована діагностика в системі державного 

регулювання макроекономічного середовища дозволить виявити патологічні 

зміни та вплив факторів розвитку фінансово-економічних процесів, у тому 

числі, відхилень від запланованих макроекономічних параметрів, та 

забезпечить розробку заходів щодо їх вирішення з урахуванням 

пріоритетного розвитку національної економіки. Діагностика в системі 

державного регулювання макроекономічного середовища та її сегментів 

формує агрегований синтетичний висновок про стан та розвиток 

національної економіки, який здійснюється на основі різноманітної 

аналітичної інформації, її синтезу та зіставлення. 

7. Сформовано теоретико-методичні засади державного регулювання 

фінансово-економічних процесів, які передбачають розвиток інноваційно-

інвестиційної орієнтовної функції державного регулювання національної 

економіки та її сегментів, з метою стимулювання та забезпечення 

інноваційної й інвестиційної активності у розвитку потенціалу національної 

економіки в контексті фінансово-економічних процесів. Доведено, що на 

державному рівні для забезпечення інноваційно-інвестиційної орієнтовної 

функції державного регулювання національної економіки повинна 

формуватися інноваційно-інвестиційна та промислова політика з 

урахуванням фактору глобалізації та європейського вектору розвитку. 

Сучасні національні стратегічні орієнтири інноваційно-інвестиційної 

політики повинні формуватися у конкурентоздатних моделях. 

8. Запропоновано методичні підходи до забезпечення сталих 

інтеграційних процесів у національному макроекономічному середовищі, які 

спрямовані на досягнення збалансованого фінансово-економічного розвитку 

національної економіки на основі вертикально-горизонтальної інтеграції та 

синергетичного ефекту. Інтеграційні процеси в національному 

макроекономічному просторі запропоновано здійснювати в рамках 
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взаємопов’язаних етапів з урахуванням географічного та господарського 

сегменту. З’ясовано, що позитивними аспектами інтеграційних процесів у 

національному макроекономічному середовищі є: ефективність розподілу 

ресурсів, що направляються на господарську діяльність суб’єкта; раціональне 

використання результатів науково-технічного прогресу; гнучкість і висока 

адаптованість до соціально-економічних умов, що змінюються; здібність, що 

підвищується, до задоволення різноманітних потреб відповідних суб’єктів 

господарювання; якісна орієнтація результатів господарської діяльності; 

кількісна орієнтація результатів господарської діяльності; стійкість 

матеріальних та фінансових відносин між суб’єктами господарювання. 

9. Розроблено концептуальний базис та методологічні положення щодо 

транспарентності національної економіки, що забезпечить підвищення 

ефективності використання ресурсного потенціалу державних інституцій та 

підвищить рівень довіри до національної економіки, зокрема кредитний 

рейтинг, та покращить внутрішній та зовнішній інвестиційно-інноваційний 

клімат у державі. Запропоновано застосування структурно-логічної моделі 

транспарентності національної економіки, яка включає: систему 

забезпечення, кількісні та якісні орієнтири, компоненти транспарентності за 

видами та їх вплив на потенціал розвитку національного макроекономічного 

середовища за умови застосування транспарентності в системі державного 

регулювання. У сформованій моделі передбачене семантичне моделювання 

елементів державного регулювання з кількісною та якісною орієнтацією, що 

забезпечить формування цілеспрямованого впливу відповідних складових на 

динамічний розвиток національного макроекономічного середовища. 

10. Забезпечення ефективного державного регулювання фінансово-

економічних процесів є важливим стратегічним завданням для національної 

економі та її суб’єктів, які повинні чітко усвідомлювати необхідність 

застосування комплексного та системного підходів до реалізації даного 

завдання, що дозволяє забезпечити його оптимальне вирішення, враховуючи 

всі фактори впливу зовнішнього та внутрішнього макроекономічного 
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середовища. Визначені обставини спонукали до розробки концептуальної 

моделі механізму державного регулювання фінансово-економічних процесів, 

яка продукує багатокомпонентну систему узгодженості між взаємодіючими 

сегментами, що забезпечить цілеспрямований ефективний вплив суб’єктів на 

об’єкти державного регулювання за допомогою інструментального 

забезпечення, з врахуванням векторіальної спрямованості національної 

економіки. Важливим аспектом при формуванні та функціонуванні даного 

механізму є не тільки чітке дотримання структури всіх рівнів, але й 

можливість застосування окремих складових (важелів, методів) під впливом 

зміни відповідних чинників. 

11. Запропоновано концепцію державного контролінгу в системі 

регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки та її 

функціональну модель, призначену для інформаційно-аналітичного 

супроводу системи державного регулювання фінансово-економічних 

процесів на основі комплексного інтердентального забезпечення, з метою 

з’ясування макроекономічної ситуації і прийняття ефективних стратегічних 

рішень у системі оперативного, тактичного та стратегічного державного 

регулювання макросистемою відповідного сегменту. Запропонована 

інструментальна підтримка системи державного регулювання дозволить 

попередити або ідентифікувати на початковому етапі можливі ризики, 

пов’язані з національною економікою, і своєчасне вживання заходів щодо їх 

усунення або недопущення. Система державного контролінгу інтегрує в собі 

весь взаємопов’язаний комплекс функцій теоретико-методологічного та 

організаційно-методичного забезпечення процесу державного регулювання у 

всіх сферах внутрішнього середовища і на всіх його рівнях. Доведено, що 

державний контролінг може бути ефективним сегментом державного 

регулювання по створенню елементів інфраструктури в державному 

механізмі інформаційно-комунікаційних технологій, макроекономічному 

плануванні тощо. 
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12. Сформовані та обґрунтовані пріоритетні напрями державного 

регулювання сегментної структури національної економіки, фундаментом 

якої є збалансована сучасна система економічних відносин та інтересів, що 

притаманно міжнародному середовищу, які забезпечать прогресивну 

динаміку сегментних структурних змін у взаємозв’язку зі стійким 

економічним та соціальним розвитком національного макроекономічного 

середовища. Серед напрямів державного регулювання сегментної структури 

національної економіки суттєве значення має вирівнювання міжгалузевого 

диспаритету. 
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Додаток А 

 

Таблиця А. 1 

Доходи Державного бюджету України за період 2012-2016 рр. (млн. грн.) 

 

Показник 
Роки Темп приросту 

2012 2013 2014 2015 2016 
2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

Усього доходів 346 054,0 339 226,9 357 084,2 534 694,8 616 283,2 0,980272 1,05264 1,49739 1,152589
Офіційні 

трансферти 
1 342,5 1 609,3 2 118,0 3 144,0 4 171,6 1,198705 1,31611 1,48444 1,326818

Разом доходів 
(без урахування 
міжбюджетних 

трансфертів) 

344 711,4 337 617,6 354 966,2 531 550,8 612 111,6 0,979421 1,05138 1,49746 1,151558

Податкові 
надходження 

274 715,2 262 777,1 280 178,3 409 417,5 503 879,4 0,956544 1,0662 1,46127 1,230723

Неподаткові 
надходження 

68 287,6 72 853,2 68 355,2 120 006,5 103 643,7 1,066858 0,9382 1,75563 0,863651

Від 
Європейського 
Союзу, урядів 

іноземних 
держав, 

міжнародних 
організацій, 
донорських 

установ 

222,6 1 529,3 5 383,0 1 800,3 4 109,4 6,868565 3,51993 0,33444 2,282571
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Додаток Б 

 

Таблиця Б. 1 

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за період  

2013-2017 рр. (%) 
 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 

Валовий внутрішній продукт      
Склад валового внутрішнього продукту 

     
1. За виробничим методом 

     
Сільське, лісове та рибне господарство 3,8 22,3 55,6 9,7 11,9 
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 

2,7 15,1 39,6 39,0 46,4 

Переробна промисловість 5,4 28,7 43,9 18,8 20,7 
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 

1,0 15,7 35,4 36,8 25,2 

Водопостачання; каналізація, поводження 
з відходами 

4,3 25,6 49,9 27,1 24,5 

Будівництво 6,9 24,4 29,3 5,9 13,1 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 

5,4 27,9 38,8 11,3 26,2 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 

5,3 7,3 37,2 12,6 16,4 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 

5,9 3,6 17,8 23,3 14,0 

Інформація та телекомунікації 9,5 10,6 38,1 15,5 15,2 
Фінансова та страхова діяльність 0,7 8,6 21,1 7,0 5,4 
Операції з нерухомим майном 6,9 6,1 19,9 16,1 8,4 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2,9 6,2 35,7 16,9 13,3 

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

8,5 8,7 22,8 25,9 16,9 

Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 

12,2 8,7 17,7 28,3 34,4 

Освіта 7,0 0,5 12,3 12,6 45,3 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги  

1,5 1,1 12,1 18,0 33,9 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 14,4 3,9 15,1 11,5 19,3 
Надання інших видів послуг 10,5 3,4 4,0 15,1 19,8 
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Продовження табл. Б. 1 

1 2 3 4 5 6 
Податки на продукти -2,3 19,0 75,9 20,9 23,5 
Субсидії на продукти -21,9 -1,9 51,7 65,5 32,7 
2. За методом кінцевого використання 

     
2.1. Кінцеві споживчі витрати 3,5 14,6 42,1 15,7 19,2 

 домашніх господарств 3,1 16,7 48,3 14,8 15,3 
 некомерційних організацій, що 

обслуговують домашні господарства 
9,0 6,0 18,3 17,9 32,2 

 сектору загального державного 
управління  

4,9 7,6 24,9 18,5 32,8 

 індивідуальні споживчі витрати 3,4 6,2 25,6 15,8 35,4 
 колективні споживчі витрати 8,2 9,9 24,0 22,3 29,4 

2.2. Валове нагромадження 1,3 19,8 33,1 14,6 9,6 
 валове нагромадження основного 

капіталу 
1,1 19,4 32,3 13,6 9,6 

 зміна запасів матеріальних 
оборотних коштів 

4,2 12,5 37,8 17,0 9,8 

придбання за виключенням вибуття 
цінностей 

1,0 7,9 63,5 9,0 3,4 

2.3. Експорт товарів і послуг 2,1 42,9 56,2 14,5 17,5 
2.4. Імпорт товарів і послуг 0,1 38,8 59,6 11,8 9,6 

 
 



471 
 

Додаток В 

 

Таблиця В. 1 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за період 2013-2017 рр. (%) 

 

Період 
Облікова 

ставка 
НБУ 

Середньозважена 
ставка за всіма 
інструментами 

У тому числі 

кредити, 
надані 

шляхом 
проведення 

тендера 

кредити 
овернайт  

операції 
репо 

стабілізаційні 
кредити 

стабілізаційні 
кредити 

інші 
короткос
трокові 

кредити* 

Інші 
довгострокові 
кредити під 
програми 

фінансового 
оздоровлення 

   
7,69 8,76 7,89 9,50 9,50 – – 

2013 6,5 7,15 6,76 7,63 6,93 8,90 8,90 – – 

2014 14,0 15,57 15,77 15,47 8,10 – – 19,87 17,40 

2015 22,0 25,22 24,70 25,21 24,03 – – – 26,03 

2016 14,0 17,36 17,73 18,55 – – – – 16,00 

2017 14,5 15,92 15,72 16,03 – – – – – 

Джерело : сформовано автором за даними Національного банку України 
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