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УДК 352.07: 339.972

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Петришина Н.В., 
кандидат економічних наук, доцент

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Одним із основних напрямків розбудови ефективної ринкової 
моделі вітчизняної економіки є інституціональне забезпечення ді-
яльності держави. 

У зв’язку з переходом від адміністративно-командної економі-
ки до економіки ринкового типу, інститути, засновані на держав-
ній формі власності й централізованому директивному плануванні 
поступово зникають, а їх місце займають нові інститути ринкової 
економіки, які потребують постійного втручання держави. Для всіх 
постсоціалістичних країн держава – важливий інститут процесу 
трансформації економіки на шляху створення ринкових інститутів 
сучасного суспільства.

Лауреат Нобелівської премії з економіки Д. Норт у межах су-
часного інституціоналізму визначає інститути як: «правила гри» у 
суспільстві, або створені людиною обмежувальні рамки, що орга-
нізовують взаємовідносини між людьми; правила, механізми, що 
забезпечують їх виконання, і норми поведінки, які структурують 
взаємодії між людьми, що повторюються; формальні правила, не-
формальні обмеження і способи забезпечення дієвості обмежень; 
вигадані обмеження, які структурують взаємодії людей, їх фор-
мальні (правила, закони, конституції) та неформальні обмеження 
(соціальні норми, умовності та кодекси поведінки), механізми при-
мусу їх виконання. Але вони визначають структуру стимулів у сус-
пільствах та їх економіках [1, с. 18].

Інституціональні аспекти забезпечення державного сектору 
економіки України з позиції законодавчих норм – це сукупність 
законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що ство-
рюють основу існування державного сектора економіки. До них 
належать: Господарський кодекс України (2003) [2], Закон України 
«Про управління об’єктами державної власності» [3], Стратегія мо-
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дернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі 
на 2007-2015 роки (2007) [4], Методика визначення питомої ваги 
державного сектору в економіці (2012) та інші.

Господарський кодекс України (ст. 22) розкриває особливості 
управління господарською діяльністю у державному секторі еко-
номіки шляхом виокремлення держави, яка здійснює управління 
державним сектором економіки відповідно до засад внутрішньої і 
з овнішньої політики та засоби державного регулювання господ ар-
ської діяльності, виділено суб’єктів господарювання державного 
сектора економіки та повноваження суб’єктів управління у держав-
ному секторі економіки – Кабінету Міністрі  в України, міністерств, 
інших органів влади та організацій щодо суб’єктів господарювання 
тощо. 

Методика визначення питомої ваги державного сектору в еконо-
міці розроблена для визначення частки державного сектору у скла-
ді економіки з метою організації постійного моніторингу показни-
ків. Вона визначає: суб’єкти господарювання державного сектору 
економіки, зокрема: суб’єкти, що діють на основі лише державної 
власності та суб’єкти господарювання комунального сектору еко-
номіки; частку державного сектору у складі економіки та показ-
ники, що використовуються при проведенні розрахунку та аналізу 
частки державного сектору у складі економіки, а саме: кількість 
суб’єктів господарювання; чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг); чистий прибуток (збиток); серед-
ня вартість необоротних та оборотних активів (на початок звітного  
періоду, на кінець звітного періоду); середня кількість працівників; 
додана вартість за витратами виробництва.

Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі на 2007-2015 роки пер едбачає удосконалення сис-
теми бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням 
вимог міжнародних стандартів. Завданнями Стратегії є удоскона-
лення методології та перехід на єдині методологічні засади бух-
галтерського обліку і звітності, а також створення уніфікованого 
організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського 
обліку.

Стратегія підвищення ефективності діяльності суб’єктів гос-
подарювання державного сектору економіки визначає осн овні пи-
тання, що повинні бути вирішені Кабінетом Міністрів України для 
проведення реформи управління державною власністю.  Основною 
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метою реформи є під вищення ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання державного сектору економі ки шляхом: посилен-
ня бюджетного нагляду; розроблення основних заса д державної 
політики управління суб’єктами господарювання; удосконалення 
корпоративного управління суб’єктами госп   одарювання; реструк-
туризації та реорганізації суб’єктів господарювання, а також прозо-
рого та комплексного процесу приватизації.

Управління держсектором здійснюється на основі положень За-
кону України «Про управління об’єктами державної власності», 
в якому визначено систему органів управління та їх повноважен-
ня, об’єкти та суб’єкти управління державною власністю. Зокре-
ма, об’єктами управління державної власності є: майно, яке пе-
редане казенним підприємствам в оперативне управління; майно, 
яке передане державним комерційним підприємствам, установам 
та організаціям; майно, яке передане державним господарським 
об’єднанням; корпоративні права, що належать державі у статут-
них фондах господарських організацій; державне майно, що забез-
печує діяльність Президента України, Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України, управління яким здійснюється в по-
рядку, визначеному окремими законами; державне майно, передане 
в оренду, лізинг, концесію; державне майно, що перебуває на балан-
сі господарських організацій і не увійшло до їх статутних фондів 
або залишилося після ліквідації підприємств та організацій; дер-
жавне майно, передане в безстрокове безоплатне кори  стування На-
ціональній академії наук України, галузевим академіям наук; безха-
зяйне та конфісковане майно, що переходить у державну власність 
за рішенням суду.

Інституційне забезпечення державного сектору економіки Укра-
їни має здійснюватися через легітимну взаємодію базових інсти-
тутів задля здійснення ефективного управління державним сек-
тором та державною власністю шляхом: урахування інститутом 
держави вимог неформальних норм і правил при створенні зако-
нодавчих актів щодо державного сектора з метою реалізації право-
вих норм; удосконалення політики розвитку державного сектора, 
що передбачає два самостійні блоки: політику щодо підприємств 
державного сектора, що діють у ринкових умовах, і політику щодо 
підприємств державного сектора із суспільними інтересами [5, 
с. 39]; створення умов для впровадження ефективного механіз-
му державно-приватного партнерства у пріоритетних галузях ві-
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тчизняної економіки, який є одним з найбільш перспективних та 
ефективних інструментів соціально-економічного розвитку через 
спільну зацікавленість партнерів та розподіл ризиків кожного; 
формування соціально-економічних відносин та рівня довіри ві-
тчизняних і зарубіжних приватних інвесторів до державних струк-
тур взаємозв’язок яких забезпечує міцність суспільства, легітимну 
спрямованість дії, норм і правил в інституційному середовищі з 
метою активізації інвестиційної діяльності та залучення приватних 
коштів у стратегічно важливі для національної економіки сфери; 
збільшення фінансування державного сектору; вивчення світового 
досвіду з метою створення потужного державного сектора та ефек-
тивного управління.
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