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ВСТУП
В Україні досі не існує єдиного

розробленого й затвердженого на
державному рівні документа, що од$
нозначно розрізняє критерії та прин$
ципи формування державного секто$
ру економіки, визначає сам держав$
ний сектор як специфічний об'єкт уп$
равлінського впливу.

Так, основою в різних нормативно$
правових документах законодавства
України для виділення структури дер$
жавного сектору економіки виступає
Програма "Власність народу" від 3 чер$
вня 2005 р. № 413, яка розроблена відпо$
відно до Програми діяльності Кабінету
Міністрів України "Назустріч людям".
На початку даного документа структу$
ра державного сектору економіки пред$
ставлена як сукупність суб'єктів госпо$
дарювання, до яких належать державні
казенні та комерційні підприємства, у
тому числі підприємства, що не підля$
гають приватизації відповідно до зако$
ну, та підприємства, які мають стратег$
ічне значення для економіки і безпеки
держави, а також суб'єкти, державна
частка у статутному фонді яких пере$
вищує 50 відсотків чи становить величи$
ну, яка забезпечує державі право вирі$
шального впливу на їх господарську
діяльність. В подальшому документ при$
свячений регулюванню та визначенню
проблемних зон функціонування дер$
жавної власності з неадекватною
підміною даного поняття, в деяких
місцях поняттям державний сектор еко$
номіки.

Між тим дані економічні поняття
відрізняються, що досить фундамен$
тально подано в роботі Е. Балацького
та В. Конишева "Інституційна підтрим$
ка державного сектору економіки" [3].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження виступає

визначення критеріїв, які б сприяли
виділенню державного сектору як
елементу національної економіки та
оптимізації його структури. Для цьо$
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го в статті були використання мето$
ди економіко$статистичного та мате$
матичного моделювання.

РЕЗУЛЬТАТИ
При формуванні структури дер$

жавного сектору економіки слід вихо$
дити з того факту, що він виступає
важливою складовою економіки, фун$
кціонування якої спрямоване на вирі$
шення ключових соціальних та еконо$
мічних задач.

Для виділення об'єктів, що станов$
лять основу структури державного
сектору економіки в межах історичної
економічної системи, необхідно визна$
читись з критерієм, який би здійсню$
вав структурування економіки в ціло$
му. Так, в Господарському кодексі Ук$
раїни використовується критерій влас$
ності для поділу економіки на сектори
та закладається поняття господарюю$
чого суб'єкта (юридичної особи), особ$
ливості діяльності якого залежать від
адміністративно$господарського уп$
равління. При цьому критерій влас$
ності виступає визначальним щодо
структурування економіки в цілому,
але дане не вказує на різну функціо$
нальну структуру державного сектору.

Тому поряд із критерієм власності,
на нашу думку, повинен використовува$
тись критерій адміністративно$госпо$
дарського управління, який визначає
вплив з боку управлінця (керівника юри$
дичною особою) на діяльність юридич$
ної особи, спрямованої на максималь$
но швидке досягнення поставленої
мети. Тоді під державним сектором еко$
номіки слід розуміти сукупність юри$
дичних осіб (господарських суб'єктів),
адміністративно$господарське управл$
іння якими здійснюється державою че$
рез центральні органи влади. Дане уп$
равління здійснюється на основі права
державної власності (що не буде супе$
речити існуючому законодавству) на
майно юридичних осіб та основі обо$
в'язкового права.

Глибинний зміст введеної системи

полягає в тому, що підприємства по$
трапляють до державного сектору еко$
номіки тільки в тому випадку, якщо дер$
жава через своїх вповноважених пред$
ставників може здійснювати пряме (без$
посереднє) управління його діяльністю.
Право здійснення управління такого
рівня отримується на основі первинно$
го статусу підприємства (наприклад,
державні унітарні підприємства, дер$
жавні установи і т.п.) або на основі дом$
інування у власності чи акціонерному
капіталі.

Але слід зазначити, що критерій
адміністративно$господарського управ$
ління не передбачає розриву в первин$
ному статусі підприємств. Так, при пе$
редачі підприємств державного секто$
ру економіки в довірче управління вони
не виходять із складу державного сек$
тору економіки, хоча держава офіцій$
но відмовляється від адміністративно$
господарського управління ними. Спра$
ва в тому, що в цьому випадку первин$
ний статус підприємств не змінюється,
а держава зберігає право на повернен$
ня своїх повноважень в будь$який мо$
мент часу. Аналогічна картина спосте$
рігається при передачі підприємств дер$
жавного сектору економіки в оренду.

Ще одним із напрямів управлінсь$
кого впливу щодо оптимізації держав$
ного сектору економіки виступає виз$
начення його економічних масштабів,
які б відповідали стану рівноваги еко$
номіки, що сприяє її розвитку в ціло$
му. Оскільки сучасні тенденції при
формуванні масштабів державного
сектору економіки України в основно$
му характеризуються приватизаційни$
ми процесами, то питання полягає в
тому, чи буде здійснюватись оптимі$
зація масштабів державного сектору
економіки в бік його розширення, яка
точка рівноваги між державним та
приватним сектором в України буде
сприяти розвитку економіки в цілому.

Глибинність даних питань полягає
у визначенні подальших пріоритетів при
здійснені управління державним секто$
ром економіки України. Визначення
точки рівноваги між державним та при$
ватним сектором (під яким ми розуміє$
мо всі інші сектори економіки, але для
спрощення трактування економетрич$
ної моделі об'єднуємо в один) допомо$
же сконцентрувати зусилля на зміні гли$
бинної суті приватизаційних процесів
при формуванні його масштабів.

Аналогічні напрями дослідження
вже проводились в світовій практиці.
Зокрема, в роботі [2, 121] були здійснені
спроби пояснити наскільки перспекти$
ви розвитку одного сектору залежать
від можливостей функціонування іншо$
го сектору на основі наступної системи
диференціальних рівнянь:

XYcYbadtdY
cXYbXadYdX

/
/

(1),

де Х — чисельність зайнятих в дер$
жавному секторі економіки; Y — чи$
сельність зайнятих в недержавному сек$
торі економіки; t — час; a, b, c, a*, b* та
c* — параметри моделі, яка підлягає
статистичній оцінці.
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Основою економетричної моделі
(1) виступає дослідження динаміки чи$
сельності зайнятих в обох секторах.
Даний фактор виступає найбільш дос$
ліджуваним оскільки не змінює масш$
табів виміру показника на всіх часових
проміжках, що наведено в таблиці 1.

Статистичною основою розрахунків
будуть слугувати офіційні дані (табл. 1),
де до зайнятих в державному секторі
економіки відносяться працівники дер$
жавних та муніципальних підприємств.

Шукані економетричної моделі
для секторальної структури України
мають наступний вигляд:
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де R2 — коефіцієнт детермінації
(індекси 1,2 — вказують відповідне зна$
чення в державному та приватному сек$
торах); F — розрахункове значення F —
статистики; DW — коефіцієнт Дарбіна$
Уотсона; N — число спостережень; t —
значення критерію Стьюдента.

Аналіз статистичних характери$
стик моделей (2) і (3) свідчать, що
вони проходять необхідні статистичні
тести. Відповідно, розраховані моделі
можуть бути використані як в аналі$
тичних так і прогнозних цілях.

Як зазначається в роботі [2, 123],
що важливою особливістю моделі (1)
виступає відтворення функціонування
системи, яка знаходиться в режимі
постійної зміни. Але для неї властиві
точки рівноваги (покою) X* та Y*,
коли зміни в системі припиняються.
Рівноважні точки розраховуються, ви$
ходячи з умов: 0/ dtdX  та 20/ dtdY .

З врахуванням економетричних
моделей (2) та (3) точки рівноваги для
економіки України становлять дві
пари точок, які у вигляді процентного
співвідношення державного ( ) та не$
державного ( =1$ ) секторів станов$
лять { =84,69%; =15,31%}, а в друго$
му випадку { =19,64%; =80,36%}.

В першому випадку домінує дер$
жавний сектор, а в другому — недер$
жавний сектор економіки. Такий висно$
вок є достатньо важливим, оскільки
відкидає уявлення про те, що існує єди$
ний оптимум до якого слід прагнути в
будь$якому випадку.

Слід визначити, яке із двох станів
рівноваги являється більш переважним
для економіки України. Для цього вико$
ристаємо апарат теорії динамічних сис$
тем, що запропонований В. Амелькіним.
Так, з'ясування стійкості системи необ$
хідно розрахувати значення якобіани (J)
та показника дивергенції (D) моделі (1),
що має наступний вигляд [1, 103]:

YcbXbcbbJ  (4),

XccYbbD  (5).
Значення виразу (4) для точки

рівноваги { =19,64%; =80,36%} яв$
ляється позитивною величиною
(J=0,047>0), а значення виразу (5) для

неї від'ємні (D=$0,513<0), із чого ви$
ходить, що дана точка характеризує
стійку рівновагу відповідно до розра$
хованих моделей (2) та (3). Тобто от$
римуємо структуру економіки з пере$
важним недержавним сектором.

Відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України № 1394 [4] статті 62
частка державного сектору економіки
України повинна скоротитися до 8—
10% протягом 2002 — 2011 років, що за
основною тенденцією відповідає отри$
маним результатам нашого досліджен$
ня. Але аналіз частки зайнятих свідчить,
що плановий розмір практично в два
ризи нижчий від значення 19,64%. Зви$
чайно, розрахований показник не вис$
тупає всеохоплюючим з точки зору виз$
начення питомої ваги державного сек$
тору економіки, а відповідно і масштабів
його діяльності, тим не менш отримані
результати свідчать про необхідність
уточнення планових показників розроб$
лених урядом України, оскільки, за де$
якими факторами впливу на остаточний
рекомендований рівень, він є загрозли$
вим для нормального функціонування
економіки країни в цілому.

ВИСНОВКИ
Науковою новизною статті на базі

проведених досліджень виступає визна$
чення критерію адміністративно$госпо$
дарського управління, відповідно до
якого виділення державного сектору
економіки та його структурних еле$
ментів відбувається не лише за статич$
ною формою фіксації об'єктів відпові$
дної форми власності, а й врахування їх
функціональних особливостей, що
включає і динамічні характеристики
його означення. Подальші перспективи
розвитку даного структурного елемен$
ту економіки України залежать від зап$
ланованих масштабів його економічної

діяльності. Наведені розрахунки в
статті, використовуючи показник чи$
сельності зайнятих, мають практичне
значення при здійснені суб'єктами уп$
равління державного сектору економі$
ки подібних досліджень і вказують на
необхідність уточнення планового по$
казника скорочення масштабів до 8 %,
що може становити загрозу для розвит$
ку економіки в цілому. Дане підтверд$
жується на основі аналізованого фак$
тору, який виступає одним із визначаль$
них при дослідженні питомої ваги дер$
жсектору, а його рекомендований
рівень становить не менше 19—20 % для
економіки України.
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* — оскільки точність даних у моделі є, то точність розрахунків ми беремо 210e .

Таблиця 1. Масштаби державного та недержавного секторів України
за показником чисельності зайнятих [5, 332]; [6, 413]; [7, 23]
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1992 23342,6 18111,3 5228,7 77,6 

1993 22647,3 16849,6 5797,7 74,4 

1994 21193,1 13733,1 7460 64,8

1995 23725,5 11886,5 11839 50,1

1996 23231,8 9339,2 13892,6 40,2 

1997 22597,6 8315,9 14281,7 36,8 

1998 22348,7 7196,3 15152,4 32,2

1999 21823,7 6263,4 15560,3 28,7

2000 20175,0 5306 14869 26,3 

2001 19971,5 5072,6 14898,8 25,4 

2002 20091,2 4681,2 15410 23,3 

2003 20163,3 4597,2 15566,1 22,8

2004 20295,7 4404,2 15891,5 21,7 

2005 20680 4404,8 16275,2 21,3 

2006 20730,4 3959,5 16770,9 19,1


