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Постановка проблеми. Важливим аспектом еко�
номічної політики держави є забезпечення дієвої
моделі управління державним сектором, котрий має
здійснювати позитивний вплив на конкуренто�
спроможність національної економіки в цілому.

Більшість країн світу з 70�х років минулого
століття проводять політику оздоровлення націо�
нальних економік шляхом пошуку оптимального
співвідношення між державним та приватним сек�
торами (воно у кожної країні специфічне, що по�
в’язано з традиціями та історичними чинниками
розвитку), що знаходить відображення, зокрема,
у послідовному, взаємоузгодженому та системно�
му проведенні процесів приватизації та націона�
лізації, вдосконаленні регуляторної політики, а в
цілому — в еволюції моделей управління держав�
ним сектором. Тобто зазначені процеси стосують�
ся як форм власності та організаційно�правових
форм господарювання підприємств, умов їх фун�
кціонування на ринку, так і системи державного
управління, механізмів та інструментів впливу на
суб’єкти господарювання державного сектора та
національну економіку в цілому.

Іноземний досвід свідчить, що стандартів сто�
совно оптимального розміру державного сектора
не існує. В одних країнах він достатньо великий
(Греція, Італія, Франція), в інших — майже від�
сутній (Японія, Люксембург); десь сконцентро�
ваний у невеликій кількості галузей (Нідерлан�
ди), а десь «розмазаний» по всій економіці (Фран�
ція, Португалія). У деяких країнах він високо�
ефективний (Швеція, Франція), в інших — не�
ефективний (Бельгія, США). Тобто усюди діють
національні моделі, і основне питання полягає в
успішності їхньої практичної реалізації. Головний
принцип полягає в тому, що жоден уряд не може
миритися з великим, але неефективним і обтяж�
ливим у фінансовому відношенні держсектором.
Або він неефективний, і тоді його розміри й об�
сяг фінансування повинні бути мінімальними,
або високоефективний, і тоді його частка в на�
ціональній економіці може бути досить велика [1,
2]. І хоча кількість підприємств, що мають статус

юридичної особи, постійно зменшується, все ж
поряд з приватизацією характерною є періодич�
на націоналізація, котру слід розглядати як один
із дієвих засобів регулювання оптимального роз�
міру держсектора.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Принципи розвитку управління державним сек�
тором є предметом дослідження на протязі ба�
гатьох років. Моделі управління держсектором
розробляють та вдосконалюють багато вчених,
зокрема: І. К. Бондар, О. І. Пасхавер, О. В. Ряб�
ченко, М. В. Чечетов.

Формування цілей статті. Розробка методологіч�
них засад щодо вдосконалення управління держав�
ним сектором шляхом трансформації сучасної де�
централізованої моделі в напрямку дуальної моделі.

Виклад основного матеріалу. У країнах ЄС
наявність держпідприємств зумовлене низкою
військово�політичних, економічних, фінансових,
соціальних, стратегічних та екологічних чинників
та вважається виправданим, коли:

— в рамках приватного сектора не можуть
бути досягнуті умови макроекономічного оптиму�
му (насамперед у випадках природних монополій),
а також коли мова йде про необхідність функціо�
нування низькорентабельних або капіталомістких,
але потрібних для суспільства підприємств, куди
приватний сектор іти не хоче (інфраструктура,
наукомісткі та екологічні підприємства тощо);

— держава прагне контролювати ті галузі, які
вона вважає важливими для економіки або оборо�
ни країни, особливо якщо виникає загроза перехо�
ду відповідних фірм під повний контроль ТНК;

— держава хоче мати у своєму розпорядженні
інструменти регулювання господарської діяль�
ності або модернізації економіки через відповідні
програми в сфері НДДКР;

— необхідно забезпечити міжгалузевий пере�
розподіл ресурсів, якщо приватні господарюючі
суб’єкти не в змозі це зробити;

— потрібне проведення цілеспрямованої ре�
гіональної політики, пов’язаної з освоєнням но�
вих територій і розвитком відсталих районів, ство�
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ренням там нових виробництв, об’єктів інфра�
структури й додаткових робочих місць [2, 3].

При цьому розмір державного сектора мож�
на вважати оптимальним не стільки внаслідок
його економічної ефективності, скільки завдяки
ефективному виконанню покладених на нього
суспільно�корисних функцій.

Загальною світовою тенденцією є своєрідне
дрейфування від децентралізованої моделі управ�
ління держсектором (їй притаманна підпорядко�
ваність підприємств галузевому міністерству з
домінування цілей проведення промислової полі�
тики) до дуальної (в ній розмежовуються цілі що�
до управління виробництвом та активами між
галузевим органом управління та центральним),
а також централізованої (властива підпорядко�
ваність центральному органу управління з чіткою
стратегією розвитку держсектора, орієнтованою
на його фінансову ефективність при високому
рівні корпоратизації та інтеграції (консолідації)
підприємств та їх корпоративного управління) [4,
5]. При цьому обов’язковою умовою впроваджен�
ня певної моделі управління державним сектором
є забезпечення відповідних умов щодо кількості
та стану його підприємств, застосування щодо
них найбільш доцільних організаційно�правових
форм господарювання та структуризації, а також
рівня менеджменту.

Щодо розміру, структури та ефективності
функціонування державного сектора в Україні, то
слід зазначити, що на даний час, на жаль, від�
сутній належний облік (перш за все органами
державної статистики), що ускладнює процес уп�
равління та зумовлює наявність ведення відом�
чого обліку підприємств та моніторингу ефектив�
ності їх функціонування. Так, за даними ФДМУ
(на основі Єдиного реєстру об’єктів держвлас�
ності) кількість суб’єктів господарювання держ�
сектора складає станом на 01.01.2011 р. 8031 од.
(в тому числі визнана органами державного уп�
равління лише 4771од., або 59,4 %), з них левова
частка припадає на державні комерційні підпри�
ємства (6589 од., або 82,0 %), а господарськими
товариствами є лише 664 од. (8,3 %).

Із загальної кількості підприємств держсек�
тора стратегічно важливими є понад 280, підпри�
ємствами, що не підлягають приватизації —
1250 од. (з них можуть бути корпоратизовані —
264 або 21,1 %); акціонерними (холдинговими)
компаніями — 29.

За видами економічної діяльності (за інфор�
мацією Держстату при розрахунку частки дер�
жавного сектора в економіці країни) станом на
початок 2011 р.:

1) за кількістю переважають підприємства з
операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірин�
гу та надання послуг підприємцям (31,7 %), про�
мисловості (25,1 %) та сільського господарства,
мисливства та лісового господарства (22,7 %);

2) за чисельністю працюючих — промисло�
вості (43,1 %) транспорту та зв’язку (38,8 %) та
сільського господарства, мисливства та лісового
господарства (7,9 %);

3) за обсягами реалізованої продукції — про�
мисловості (41,7 %), операцій з нерухомим майном,
оренди, інжинірингу та надання послуг підприєм�
цям (32,3 %), транспорту та зв’язку (16,6 %);

4) за залишковою вартістю основних засобів
та нематеріальних активів — промисловості (43,9 %)
та транспорту та зв’язку (43,6 %).

Найбільш повне уявлення про функціонуван�
ня держсектора дає моніторинг Мінекономрозвит�
ку України, за даними якого (станом на 1.01.2011 р.)
із 3163 підприємств, які надали інформацію, пра�
цюючими є лише 79,3 % з них. Водночас не
здійснювали господарську діяльність 20,7 % об�
стежених підприємств. Із загальної кількості
підприємств, які не здійснювали господарську
діяльність упродовж 2010 р. (655), 82 (або 12,5 %)
перебували у процесі реорганізації, 351 (53,6 %) —
у процесі ліквідації за рішенням відповідних
органів управління, а 136 (20,8 %) — не здійсню�
вали господарської діяльності, оскільки знахо�
дяться на різних стадіях банкрутства.

За підсумками 2010 р., у держсекторі із 2508
суб’єктів господарювання, щодо яких органами
управління надано інформацію для моніторингу,
прибутково працювали 1589 підприємств (63,4 %
до загальної кількості звітуючих), безприбутково —
97 підприємств (3,8 %), збитково — 822 (32,8 %).
Слід відзначити, що з року в рік у держсекторі
зростає частка збиткових підприємств. Зокрема,
якщо у 2008 році збитково працювало 678
суб’єктів, або 27,0 % від загальної кількості пра�
цюючих підприємств, у 2009 році — 801, або
32,6 %, то у 2010 році — 822, або 32,8 %. В цілому
ж рентабельність діяльності суб’єктів господарю�
вання держсектора складала у 2010 р. (�)6,9 %, а
без урахування НАК «Нафтогаз України» — +2,7 %.

Згідно з визначеними критеріями ефективним
визнано управління лише щодо 11,9 % підприємств,
задовільним — 26,7, а неефективним — 61,4 %.

Таким чином, у цілому державний сектор в
Україні можна охарактеризувати як такий, що
достатньо великий за обсягом: його частка у ВВП
країни складає, за оцінкою Євростату, — 37 % (до�
відково: у Канаді, Англії, Італії — близько 15 %, у
США й Німеччині — близько 20 %, у Польщі —
25 %), різноманітний за організаційно�правовими
формами господарювання (при домінуванні дер�
жавних комерційних підприємств та недостатньо�
му розповсюдженні господарських товариств), а за
результативністю — низькоефективний.

Протягом тривалого часу (до грудня 2010 р.)
управління держсектором здійснювалося в рамках
децентралізованої моделі на основі положень За�
кону України «Про управління об’єктами держав�
ної власності», в якому визначено систему органів
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управління та їх повноваження. В цілому в Україні
склалася досить детально розроблена нормативно�
правова база щодо управління держсектором, хоча,
на жаль, не всі її принципово важливі положен�
ня фактично були реалізовані на практиці [4].
Крім того, недостатньо уваги приділялося ефек�
тивності використання державних активів, а пре�
валювало вирішення поточних питань часто за
відсутності належної стратегії їх розвитку; при�
ватизація об’єктів здійснювалася безсистемно, а
сам державний сектор був своєрідним донором
приватного. Це призвело до того, що зараз управ�
ління об’єктами держвласності органами влади
здійснюється на недостатньому рівні і діюча си�
стема управління ними є малоефективною.

Державний сектор в Україні характеризуєть�
ся такими рисами, як:

— переобтяженість об’єктами державної
власності у зв’язку із незавершеністю як прива�
тизаційних процесів, так і розмежування об’єктів
державної та комунальної власності, а також не�
раціональність портфеля корпоративних прав
держави, що призводить до розпилення зусиль
управлінського потенціалу держави;

— недосконалість структури та організацій�
но�правових форм господарювання (зокрема,
недостатній рівень їх корпоратизації та інтеграції
як важлива передумова дієвого управління);

— розпорошеність і неузгодженість функцій
управління між окремими органами;

— низькі показники ефективності функціо�
нування суб’єктів господарювання та дохідності
активів;

— недостатньо високий рівень якості управ�
ління як у уповноважених органів управління, так
і менеджменту суб’єктів господарювання;

— відсутність належної прозорості при прий�
нятті стратегічних рішень, наявність проявів ко�
рупції та рейдерства.

У кінцевому підсумку найбільш принциповим
проявом сучасного стану держсектора є загрози в
сфері національної та економічної безпеки держа�
ви, занепад інвестиційної та інноваційної діяль�
ності, незацікавленість приватного капіталу у
співпраці з державою у стратегічних для економіки
країни сферах, що особливо важливо в умовах
відсутності належних інвестиційних ресурсів у
держави. Саме тому зміна діючої моделі управ�
ління об’єктами держвласності зумовлена необхі�
дністю перегляду принципів і пріоритетів у сфері
управління, посилення державного контролю й
регулювання в держсекторі, що повинно здійсню�
ватися в комплексі із заходами щодо посилення
стратегічного управління та тих, що спрямовані на
активізацію інвестиційно�інноваційної діяльності
й удосконалення корпоративного управління.

Таким чином, до ініціювання адміністратив�
ної реформи децентралізовану модель управлін�
ня держсектором можна охарактеризувати:

— за концептуальною обґрунтованістю ре�
формування та розвитку державного сектора —
як фрагментарну з домінуванням поточних цілей
тактичного характеру (у зв’язку із відсутністю
стратегії реформування);

— за кількісними параметрами об’єктів управ�
ління — як переобтяжену об’єктами державної влас�
ності (зі значною часткою збиткових підприємств
та тих, управління якими визнано незадовільним);

— за якісними характеристиками — як транс�
формаційну (тобто, по�перше, із наявними озна�
ками невизначеності в основних принципах, за
якими формується та функціонує держсектор та
його головна складова — державні підприємства,
що знаходить відображення як у незавершеності
приватизаційних процесів, так і розмежуванні
об’єктів державної та комунальної власності; по�
друге, з недостатнім рівнем інституційного забез�
печення як стосовно механізмів та інструментів
держрегулювання, так і окремих ринків (зокре�
ма, фондового ринку); по�третє, з недостатньою
часткою господарських товариств як найбільш
прогресивної організаційно�правової форми гос�
подарювання, а також інтеграції (консолідації)
корпоративних структур (з відповідним рівнем
корпоративного управління);

— за дієвістю — низькоефективну, що зумов�
лене як відсутністю належної чіткості в розмежу�
ванні повноважень та відповідальності суб’єктів
управління об’єктами державної власності, так і
гнучкості (зокрема, щодо оптимізації держсекто�
ра за рахунок націоналізації).

Основні недоліки в управлінні держсектором
зводяться до такого:

— відсутність системних стратегій, програм
ринкової трансформації та розвитку як окремих
галузей та сфер діяльності в цілому, так і рефор�
мування державного сектора зокрема;

— відсутність системності та наявність невре�
гульованих елементів у правовому полі щодо
органів державного управління та їх повноважень;

— відсутність належної прозорості при
прийнятті стратегічних рішень і наявність про�
явів корупції та рейдерства.

Зазначені недоліки зумовлені тим, що про�
тягом тривалого часу питанням управління об’єк�
тами державної власності не приділялося належ�
ної уваги (зокрема, щодо розробки та реалізації
виваженої державної політики розвитку держсек�
тора як важливого елементу економіки), їх при�
ватизація здійснювалася безсистемно, а сам дер�
жавний сектор був своєрідним донором приват�
ного. До цього часу немає чітко сформованої
стратегії реформування та функціонування держ�
сектора. Саме тому актуальним є визначення як
основної стратегічної мети держсектора — фор�
мування раціонального його розміру та забезпе�
чення конкурентоспроможності, що можливе
лише шляхом зміни чинної моделі управління з



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3(15)2011

50

урахуванням як світового досвіду, так і особли�
востей та стану національної економіки.

Висновки з проведеного дослідження і перспек>
тиви подальших розвідок з даного напряму. Страте�
гічним напрямом удосконалення управління дер�
жавним сектором є еволюційна трансформація
сучасної децентралізованої моделі у коротко� та
середньостроковому періоді в напрямі дуальної
моделі, а також посилення засобів та інструментів
стратегічного управління, інвестиційно�інновацій�
на діяльність та підвищення рівня корпоративно�
го управління, а у довгостроковому — за наявності
відповідних передумов щодо консолідації і корпо�
ратизації держсектора та реформування системи
органів виконавчої влади в межах адміністратив�
ної реформи — до централізованої.

Формування дуальної моделі повинно здійс�
нюватися поетапно за рахунок системи заходів,
що повинні бути розраховані на коротко� та се�
редньостроковий період. При цьому зазначені
заходи повинні бути спрямовані, з одного боку,
на приведення у відповідність до сучасних потреб
як кількості, так і організаційно�правових форм
господарювання об’єктів, а також інших еле�
ментів у межах загального механізму управління
державною власністю (зокрема, щодо правового,
організаційно�економічного, фінансового, інфор�
маційно�аналітичного блоків), а з іншого — влас�
не впровадження елементів, що інституційно
притаманні дуальній моделі (зокрема, щодо фор�
мування відповідних органів управління з деле�
гуванням їм певних повноважень).

З позиції вдосконалення механізму регулю�
вання формування та розвитку держсектора, а
також забезпечення його раціональної структури,
доцільним є врахування іноземного досвіду в цій
сфері та запровадження комплексу таких заходів:

— щодо оптимізації структури державного
сектора:

— актуалізація сфер діяльності та кола під�
приємств державного сектора з позиції виконан�
ня державою притаманних їй функцій; переліку
підприємств, що не підлягають приватизації, та
тих, котрі можуть бути корпоратизовані;

— завершення приватизації як широкомасш�
табного соціально�економічного проекту транс�
формації державної власності (приватизація збит�
кових, непрацюючих та безперспективних під�
приємств, що можуть функціонувати у недержав�
ному секторі, а також пакетів акцій господарсь�
ких товариств з несуттєвим розміром державної
частки — менше 25 %);

— розмежування об’єктів суспільного значен�
ня між державним та комунальним секторами
економіки;

— щодо вдосконалення законодавства у сфері
управління держмайном:

— врегулювання питань щодо оптимізації роз�
мірів державного сектора, функціонування та під�

тримки стратегічно важливих підприємств шля�
хом прийняття законів України «Про державне
стратегічне планування», «Про стратегічно важ�
ливі підприємства», «Про націоналізацію»;

— щодо реформування суб’єктів господарю�
вання державного сектора та підвищення ефек�
тивності їх функціонування:

— реструктуризація державних підприємств;
— корпоратизація держсектора та активізація

інтеграційних процесів шляхом поступового, ви�
важеного перетворення державних комерційних
підприємств у господарські товариства з одночас�
ним чи подальшим формуванням інтегрованих
корпоративних структур холдингового типу;

— забезпечення ефективного менеджменту,
підвищення кваліфікації управлінського персона�
лу, залучення консалтингових фірм;

— щодо вдосконалення засобів (інструмен�
тів) управління держсектором:

— підвищення рівня стратегічного управлін�
ня та планування, формування стратегій розвит�
ку державних підприємств, господарських струк�
тур і товариств, у статутному капіталі яких є дер�
жавна частка; вдосконалення управління корпо�
ративними правами держави; запровадження
«золотої акції»;

— впровадження засобів державної підтрим�
ки стосовно підприємств, що опинилися у скрут�
ному фінансовому становищі, банкрутство чи
ліквідація яких є неприйнятною у зв’язку із дер�
жавними інтересами, а також запобіганням роз�
миванню державного пакета акцій;

— щодо вдосконалення інформаційно�ана�
літичного забезпечення управління суб’єктами
господарювання державного сектора:

— упорядкування обліку державного майна,
удосконалення інструментарію діючої системи
моніторингу виробничо�господарської та фінан�
сової діяльності державних підприємств, а також
господарських товариств за участю держави;

— відновлення державним органам статисти�
ки відстеження показників діяльності державно�
го сектора;

— запровадження моніторингу фінансово�
господарського стану стратегічно важливих під�
приємств для економіки та безпеки країни, а
також підприємств�монополістів, що діють на
загальнодержавних ринках, як держсектора, так і
недержавного з позицій їх впливу на соціально�
економічний розвиток національної економіки;

— розкриття в межах, визначених законодав�
ством, інформації щодо функціонування суб’єктів
господарювання державним корпоративним сек�
тором для забезпечення умов щодо залучення
приватних інвесторів в рамках державно�приват�
ного партнерства.
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УДК 631:155 Л. С. Татьянич

ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ПОСТРЕФОРМОВАНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. Досліджується ступінь державного регулювання гарантованого забезпечення виробничої діяль^
ності агропромислових товаровиробників, створення мінімально достатніх умов підвищення прибутковості і
рентабельності новостворених аграрних підприємств на принципах ринкового господарювання.

Ключові слова: аграрна політика, агропромислові товаровиробники, прибутковість, рентабельність.

Summary. It is probed the degree of government control the assured providing of production activity of agroindustrial
commodity producers, creation of minimum sufficient terms of profitability increase of agrarian enterprises on market
menage principles.

Key words: agrarian policy, agroindustrial commodity producers, profitability.

Постановка проблеми. Сучасний рівень роз�
витку продуктивних сил, розширення масштабів
виробництва на ринкових засадах обов’язково
породжують нові організаційно�економічні та ви�
робничо�технологічні види діяльності на усіх
рівнях управлінської ієрархії, що в значній мірі
стає предметом державної підтримки розвитку
агропромислового комплексу. Без постійної актив�
ної регулюючої функції держави, її владних струк�
тур неможливо вирішувати завдання соціально�
економічного характеру, здійснювати демократич�
не державотворення та входження країни в циві�
лізоване світове співтовариство. Держава як по�
літична система може здійснювати економічні ре�
форми у суспільному виробництві, законодавчо
забезпечувати економічну свободу усім суб’єктам
господарювання, створювати механізми надійно�
го захисту товаровиробників від стихійного впли�
ву ринку. В процесі реформування колективних
сільськогосподарських підприємств важливо за�
безпечити прибуткове господарювання нових ви�
робничо�правових структур, перебудову системи
економічних відносин, спрямованих на підвищен�

ня зацікавленості товаровиробників у розвитку
ринкової діяльності, особливо шляхом перетво�
рення колективної власності у приватну, що спри�
ятиме підвищенню продуктивності праці та ефек�
тивності використання виробничого потенціалу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В
останні роки в Україні розробкою проблеми дер�
жавної підтримки сільськогосподарського вироб�
ництва займалися такі відомі вчені економісти�
аграрники, як В. Г. Андрійчук, П. І. Гайдуцький,
М. Я. Дем’яненко, А. М. Кандиба, О. В. Крисаль�
ний, І. І. Лукінов, М. Й. Малік, В. Я. Месель�Ве�
селяк, Б. Й. Пасхавер, Б. Я. Панасюк, Д. В. Поло�
зенко, П. Т. Саблук, О. М. Шпичак, В. В. Юрчи�
шин та інші. В їх дослідженнях увага приділялася
системі правового забезпечення, управління, ціно�
вого регулювання розвитку агропромислової сфе�
ри, проблемі оподаткування сільськогосподарсь�
ких товаровиробників, формування кредитно�
фінансової політики в умовах аграрної реформи.

Проте окремі питання вимагають детальнішо�
го опрацювання. Так, на сьогоднішній день потре�
бує глибокого дослідження питання економічних
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