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ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ШЛЯХОМ
ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ
У статі розглянуто проблеми стимулювання сільського господарства за допомогою державних цільо6
вих програм. Встановлено критерії розмежування цільових програм від бюджетних, визначено суб'єктів
та удосконалено систему показників реалізації цільових програм. Проведено оцінювання впливу теоре6
тичних проблем на практику реалізації цільових програм у сільському господарстві.
The article deals with the problems of stimulate agricultural development with state goals programs. Criteria
of separation goals programs from budget had founded, subject of goals programs had identified and indicators
system of implementing state goals programs had improved. Effect theoretical problems on practice of
implementing agricultural goals programs had estimated.
практики реалізації цільових сільського господарства
ВСТУП
На сьогодні в Україні є в наявності вагомі напрацю програм в Україні.
вання в галузі функціонування, реалізації та оцінюван
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ня державних цільових програм. При цьому ефек
На сьогодні зі сторони влади все більше уваги при
тивність цільових програм розглядається в економічній
площині, сфері державного управління, є певні роботи діляється проблемам функціонування державних цільо
вих програм, їх ефективності, цільовому використанню
в галузі технічних наук.
Проте, більшість наукових робіт при розгляді цільо коштів, досягненню результативних показників. Це зу
вих програм визначають теоретичні аспекти їх функці мовлено, перш за все, розвитком програмноцільового
онування, що в умовах глобалізації економічних про методу в бюджетному процесі.
Дослідженню розвитку цільового програмування в
цесів, нестабільності світової економіки, пошуку нових
важелів та механізмів згладжування дисбалансів со України присвячені праці вітчизняних науковців, зок
рема Вонберг Т.В. [1], Діброви А.Д. [2], Єрмоленка О.А.
ціальноекономічного
розвитку,
ɉɪɨɛɥɟɦɢ
ɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ подолання
ɧɚɫɥɿɞɤɢ вад держав
ȿɮɟɤɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ного управління вимагає дослідження практичних [3], Кузьменка С.В. [4], Курганової О.П. [5], Федів Р.Є.
[8]. Методологія вивчення механзмів реалізації та оці
наслідків
та ефектів дії цільових
програм.
Ɏɚɤɬ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
Тому на сьогодні актуальним питанням є визначен нювання цільових програм може бути запозичена із
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ праць
ɜɟɥɢɤɨʀСергєєвої Л.Н. [6] та Ткачової Н.М. [7].
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ
ɰɿɥɶɨɜɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦ проблем
ня основних
теоретичного
пізнання цільових
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɩɪɨɝɪɚɦпроблем
ɜɿɞ
Разом з тим, на сьогодні залишається ціла низка не
програм, встановленняɰɿɥɶɨɜɢɯ
дії зазначених
на
прак ɩɪɨɝɪɚɦ
тиці та отриманих від цьогоɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ефектів для удосконалення вирішених проблем, пов'язаних з теоретичним визначен
та покращення механізмів реалізації державних цільо ням цільових програм, що призводять до негативних
наслідків та ефектів реалізації програм, які
вих програм, оцінювання
ефективності,
Ɉɰɿɧɤɚпрактичних
ɞɿʀ
Ɏɚɤɬїхɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ
ɞɿʀ коригування
ɉɪɨɛɥɟɦɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
сприяють досягненню запланованих програмами
показників
та результатів.
ɩɪɨɝɪɚɦɢне
ɥɢɲɟ
ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ
даного дослідження є проведення аналізу цілей.
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜМетою
ɰɿɥɶɨɜɢɯ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢПроблемами теоретичного пізнання цільових про
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɰɶɨɝɨ ɧɟ
наявних
ɩɪɨɝɪɚɦ праць у галузі державних цільових програм
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ
грам є: проблема визначення цільових програм та про
стимулювання розвиткуɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
сільського господарства,
встановлення наявних теоретичних проблем, пов'яза блема визначення суб'єктів цільових програм. На прак
них з визначенням державних цільових програм, їх тиці зазначені проблеми призводять до таких негатив
Ɋɢɫ
суб'єктів та показників оцінювання реалізації про них наслідків, як: факт відсутності критеріїв розмежу
грам, визначення дії зазначених проблем на практиці вання цільових програм від бюджетних та факт спря
та їх ефектів. Разом з цим, проведення удосконален мування дії цільових програм на суб'єктів, які цього не
ня наявних теоретичних напрацювань з урахуванням потребують. В подальшому зазначені практичні наслідки
є причиною негативних ефектів реа
лізації, таких як наявність великої
кількості програм та оцінки їх дії
лише кількісними показниками (рис.
1).
Коло проблем, наслідків і ефектів
має системний характер, прояви яко
го негативно впливають на механізм
функціонування та ефективність дер
жавних цільових програм в Україні.
Так, в роботах вітчизняних нау
ковців визначення цільовим програ
мам, зокрема тим, що реалізуються в
сільському господарстві, надається
порізному. Так, в роботі Єрмоленка
О.А. [3, с. 7] визначено зміст та уточ
Рис. 1. Схема зв'язків "проблеми пізнання — практичні наслідки — ефекти
нено поняття "програма розвитку
реалізації"
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сільського господарства". Під "програмою
ʦ̛̛̯̬̯̌, ̨̭̪̬̥̦̞́̏̌ ̦̌ ̶̬̖̣̞̞̌̌̀̚
розвитку сільського господарства" розу
̵̛̖̬̙̦̔̌̏ ̶̵̨̛̞̣̽̏ ̨̪̬̬̥̐̌
міється "документ, що поєднує комплекс
заходів, який з урахуванням особливостей
об'єкта і ваємоузгодженості інтересів виз
ʦ̛̛̯̬̯̌, ̨̭̪̬̥̦̞́̏̌ ̦̌
начає основні пріоритети, цілі, організац
̶̬̖̣̞̞̌̌̀̚ ̵̛̙̖̯̦̍̀̔
ійне забезпечення, ресурси, їх використан
ʽ̨̪̭̬̖̔ʿ̬̥̞́
̨̪̬̬̥̐̌
ня і контроль за процесом перетворення
̡̨̦̞̏̌
соціальноекономічного стану системи
сільського господарства на якісно новий
рівень".
ˁ̱̥̞̙̦̞
Дане твердження, на нашу думку, по
̛̯̬̯̏̌
требує вдосконалення в частині зміни ка
тегоріального апарату, адже при визна Рис. 2. Схема розподілення витрат державного бюджету на реалізацію
ченні цільової програми у вигляді доку
бюджетних та цільових програм
мента виникає формальний підхід до її ви
конання. Крім того, потребує подальшого
дослідження питання визначення результатів запровад
Разом з проблемою визначення цільових програм
ження цільової програми, якими повинні бути: зглад постає проблема визначення суб'єктів цільового програ
жування диспропорцій розвитку галузей економіки, мування.
уникнення кризових явищ, зниження рівня безробіття,
Зокрема, у роботі Єрмоленка О.А. [3] суб'єктами дії
підвищення рентабельності та прибутковості окремих цільового програмування визначені сільськогоспо
видів діяльності тощо. При цьому результати дії цільо дарські підприємства.
вої програми повинні бути вимірювальними, зіставни
Слід зазначити, що суб'єктами впливу державних
ми та достовірно оціненими для своєчасного коригуван цільових програм в сільському господарстві виступають
ня основних рушійних сил програми — ресурсних, ча не лише юридичні особи або підприємства, а й фізичні
сових, виконавських тощо.
особи, адже кінцевою ціллю або найголовнішим інди
Виходячи з основних положень роботи Кузьменка катором ефективності запровадження державних цільо
С.В. [4], можна стверджувати, що головною метою про вих програм у сільській місцевості є: удосконалення ме
грамноцільового підходу до управління є процес пла тодів і механізмів функціонування сільськогосподарсь
нування кінцевих результатів і чітке узгодження меха ких підприємств, підвищення їх прибутковості, по
нізму всіх взаємопов'язаних виконавців.
ліпшення рівня життя людей, соціальної стабільності,
Однією з причин проблеми визначення цільових про ліквідація негативних проявів на селі — безробіття,
грам, на нашу думку, є те, що джерелом фінансових ре низького рівня доходів, обмеження у доступі до інфор
сурсів для реалізації зазначених програм є кошти дер мації та інших умов життя, алкоголізму, наркоманії,
жавного бюджету. З зазначеного випливає, що кри народження дітей заради отримання державної допо
терієм розмежування зазначених програм, повинна ста моги тощо.
ти функціональна спрямованість бюджетних (держав
Враховуючи вищевикладене, нами запропоновано
них) ресурсів. Так, видатки на реалізацію бюджетної здійснити розподіл суб'єктів державного цільового
програми здійснюються з метою забезпечення процесу програмування за рівнями впливу, а саме: суб'єкти
управління та виконання державними органами своїх прямого, непрямого та опосередкованого впливу (рис.
функцій, в той час як спрямування державних коштів 3). Так, суб'єктами прямого впливу виступають
на цільові програми за своєю сутністю є державними сільськогосподарські підприємства та фізичні особи
витратами, що здійснюються з метою отримання еко отримувачі (наприклад, пільгових кредитів, допомог
номічного та соціального ефектів.
тощо), суб'єктами непрямого впливу є працівники
Ресурси, затрачені на реалізацію цільових програм, підприємств, родини працівників підприємств та
розподіляються на прямі — ті, що безпосередньо спря фізичних осіботримувачів. Суб'єкти прямого та не
мовані на розвиток, та опосередковані — ті, що спря прямого впливу утворюють мале коло суб'єктів цільо
мовуються на утримання персоналу державних органів, вого програмування. Разом з тим, поряд з двома ви
які є виконавцями зазначених програм (рис. 2).
щенаведеними категоріями суб'єктів існує третя ка
Разом з цим, наявність опосередкованих витрат на тегорія суб'єктів цільового програмування — суб'єкти
реалізацію цільових програм, які за своїм функціональ опосередкованого впливу — так звані інші юридичні
ним призначенням наближеними або навіть є суміжни та фізичні особи, що зазнають впливу державного
ми з видатками на реалізацію бюджетних програм, по цільового програмування. Вплив на цю категорію виз
роджують проблему підміни понять цільових програм начається через економічні закони, що проявляється
бюджетними.
у подальшому вкладенні коштів, наприклад, через за
Таким чином, функціональне відокремлення витрат, купівлю необхідного обладнання або переоснащення
що спрямовуються на реалізацію цільових та бюджет його на більш екологічно ефективне, покращення
них програм, є критерієм їх розмежування.
інженерних комунікацій — газопроводів, трубопро
Відсутність у вітчизняному правовому полі та нау водів, — збільшення податкової бази та, як наслідок,
ковій думці критеріїв розмежування цільових програм збільшення надходжень до державного бюджету і т.д.
від бюджетних призвело до великої кількості цільових Суб'єкти прямого, непрямого та опосередкованого
програм, що негативно впливає на "цілісність" загаль впливу утворюють розширене коло суб'єктів цільово
ної концепції розвитку цільового програмування в Ук го програмування.
Разом з тим, з визначенням кола суб'єктів цільово
раїні та є наслідком негативних проявів (ефектів), а саме:
розпорошеності державних ресурсів, необхідних для го програмування виникає проблема встановлення без
реалізації програми, не контрольованості етапів реалі посередньо тих суб'єктів, які потребують впливу дер
зації цільових програм, дублювання функцій цільових жавних цільових програм, в т.ч. числі шляхом надання
програм, відсутності показників реалізації програми та державних коштів, спрощення системи оподаткування,
недосягнення запланованих програмою цілей, необхід поліпшення інвестиційного клімату тощо, які особливо
ності залучення додаткових державних ресурсів, недо виражено при реалізації цільових програм в сільському
стовірної оцінки реалізації програм та їх ефективності господарстві.
та в кінцевому рахунку ставить питання щодо доціль
З проблеми визначення суб'єктів цільового програ
ності реалізації цільових програм в Україні.
мування виникає проблема спрямування дії цільових
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3) відсутність інноваційних підходів у
визначенні суб'єктів цільового програму
вання;
4) інші причини.
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ —
Методологію визначення суб'єктів
ɜɩɥɢɜɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ
цільового програмування, зокрема
сільськогосподарських підприємств, зап
ропоновано у роботі Єрмоленка О.А. [3],
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ
Ɋɨɞɢɧɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
яка полягає у проведені аналізу сучасно
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ
ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ
го стану та факторів розвитку сільського
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɜɩɥɢɜɭ
господарства, здійсненні розподілу
ɨɫɿɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
підприємств за кластерами станів проце
су розвитку (поступового, нестабільного
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ
розвитку та занепаду), розподілу
ȱɧɲɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ɞɿʀ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɝɨ
підприємств за ступенем готовності до
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɩɥɢɜɭ
участі в реалізації державних програм (ви
сокий; підприємства, які потребують до
Рис. 3. Коло суб'єктів державного цільового програмування
даткового вивчення для участі у програмах
та ті, що в зв'язку з неефективними умо
вами потребують ретельного дослідження).
Проте запропонована методологія оцінки
підприємств потребує висококваліфікованих
ʦ̸̛̦̖̦̦̌́̚ ̭̱̍’̡̯̞̿̏ ̞̟̔
ˇ̨̨̬̥̣̦̌̽-̸̨̡̛̛̬̬̯̦̜̍̀̌
кадрів, що працюють в державних структурах
̵̪̞̞̔̔, ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̸̵̛̹̯̱̦
̶̵̨̛̞̣̽̏ ̨̪̬̬̥̐̌, ̡̞́ ̶̨̨̽̐
(щоб проводити SWOT та кластерні аналі
̨̪̖̬̖̪̦
̦̖ ̨̪̯̬̖̱̯̍̀̽
зи), створення відповідних інформаційних
технологій для обробки певного масиву
інформації та, як наслідок, додаткових ре
сурсів, що в умовах обмеженого бюджетно
го фінансування та нестабільності фінансо
Рис. 4. Фактори, що знижують ефективність дії цільових програм на вої системи України ставить під сумнів
етапі вибору суб'єктів дії цільових програм
доцільність проведення зазначеного оціню
вання.
програм на суб'єктів, які цього не потребують, та є на
Актуальною проблемою залишається надання дер
слідком створення штучних перешкод в отриманні дер жавної підтримки господарствам із кращими показни
жавної підтримки, використання адміністративного ре ками економічного розвитку, або так званий ефект "за
сурсу.
можним підприємствам — фінансова державна підтрим
Проте, сьогоднішній підхід до визначення суб'єктів ка". Враховуючи те, що основна ціль реалізації держав
цільового програмування, зокрема сільськогосподарсь них програм — ліквідація диспропорцій розвитку для
ких підприємств, зводиться лише до формальнобюрок збалансованого, поступального та ефективного соціаль
ратичного, а саме: надання необхідного пакета доку ноекономічного розвитку, цільові програми не повинні
ментів, щодо підтвердження понесених витрат, надан створювати додаткові дисбаланси шляхом спрямуван
ня інших довідок державних органів щодо відсутності ня ресурсів в тому числі фінансових, до фінансово
заборгованостей, зобов'язань про повернення незакон стійких та високорентабельних підприємств.
но отриманої підтримки у разі її нецільового викорис
На сьогодні постає проблема визначення результа
тання тощо. Разом з тим, можуть вимагатися так звані тивних показників реалізації цільових програм та їх
"бізнесплани" щодо використання державної підтрим оцінки, або так званого виконання паспорту цільової
ки на розвиток господарства, які не містять адекватних програми. На сьогодні показники виконання цільових
обгрунтувань, є типовими та, по суті, зводяться до зви програм зводяться лише до кількісних, а саме: кількість
чайних формальностей.
суб'єктів, що отримали державну підтримку, показник
При наданні документів можуть виникати так звані видатків на одного отримувача, при цьому кількісний
штучні перепони, які можуть проявляються в обмеженні показник залежить тільки від галузі, в якій відбуваєть
доступу інформації до підприємств та громадян, у не ся реалізація цільової програми.
прозорому проведенні конкурсу, наданні підтримки за
Так, в праці Федів Р.Є. [8] підкреслено, що на сьо
можним господарствам, які цього не потребують, наяв годні актуальним питанням реалізації цільових програм
ності "тіньових" розрахунків за одержану підтримку, є удосконалення методики визначення результативних
наданні підтримки одним і тим же "перевіреним" госпо показників, затверджених паспортом бюджетної про
дарствам, використанні адміністративного ресурсу грами, тому що вони залишаються кількісно обмежени
тощо, що, в свою чергу, протидіє максимальному досяг ми, що унеможливлює ведення ефективного моніторин
ненню ефективності реалізації цільових програм (рис. гу реалізації цільової програми.
4).
Виходячи з вищенаведеного, показники або резуль
Слід зазначити, що причинами наявності факторів, тати, досягнуті в ході реалізації цільових програм, по
що заважають вибору суб'єктів цільового програмуван винні відображати як кількісні, так і якісні наслідки ре
ня, які дійсно цього потребують та за рахунок яких мож алізації цільових програм. При цьому при визначенні
ливо підвищити ефективність цільового програмування, якісних показників повинен зберігатися причиннона
є:
слідковий зв'язок із кількісними показниками.
1) низький рівень заробітної плати працівників ус
У доповнення існуючих показників нами запропо
танов, на яких покладені обов'язки по реалізації цільо новано здійснити доповнення кількісних показників, які
вих програм та, як наслідок, прагнення до збагачення, в той же час є економічними або бухгалтерськими (ос
шляхом встановлення штучних перешкод;
кільки існує постійний зв'язок із бухгалтерською звіт
2) прийняття рішень щодо спрямування державної ністю), якісними показниками або соціальноекономі
підтримки обмеженим колом осіб та, як наслідок, відсут чними, адже в кінцевому рахунку вони спрямовані на
ності відповідальності не лише за цільове використання підвищення соціальної значущості реалізації цільових
коштів, а за досягнення результативних показників ви програм.
Відповідно до вищевикладеного до кількісних показ
користаної державної підтримки тощо.
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ
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ників нами віднесено показники обсягу
спрямованих державних ресурсів,
кількість ресурсів на одного отримува
ча, кількість отриманих допомог, ком
пенсацій, виконаних заходів, обсяг от
риманого прибутку підприємством, до
ходу домогосподарством внаслідок дії
цільової програми. В той же час якісни
ми показниками нами визначено: підви
щення прибутковості (рентабельності)
підприємств, рівень підвищення рента
бельності (прибутковості) підприєм
ства, рівня життя домогосподарства,
вивільнення коштів та спрямування їх на
розвиток (модернізацію) підприємства,
розвиток домогосподарств, навчання,
відкриття мініферм тощо (рис. 5).

ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ

ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ)

ɹɤɿɫɧɿ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ)

ɨɛɫɹɝ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ

ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ
(ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ) ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɞɨɩɨɦɨɝ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ

ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ
(ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ) ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ,
ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
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ɨɛɫɹɝ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ
Отже, проаналізувавши теоретичні
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ, ɞɨɯɨɞɭ
ʀɯ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ (ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ)
проблеми у визначенні державних
ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ
цільових програм, зокрема у сільському
ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ,
ɧɚɜɱɚɧɧɹ,
ɰɿɥɶɨɜɨʀ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ
господарстві, визначенні їх суб'єктів та
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɦɿɧɿ-ɮɟɪɦ ɬɨɳɨ
результатів, можна зробити висновок
про необхідність переосмислення даних
категорій з врахуванням практики реа
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ
лізації цих програм в Україні.
Крім того, зважаючи на світові тен
Рис. 5. Схема розподілу показників реалізації цільової програми
денції визначення економіки як теоре
тичної науки, висновки якої грунтують
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