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TARGETORIENTED MANAGEMENT SYSTEM IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE NATIONAL ECONOMY
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти використан
ня програмноцільового управління в системі стійкого розвитку національної економіки. Об'єк
том дослідження є процеси розробки і реалізації державних цільових програм. У процесі підго
товки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: системний підхід,
програмноцільовий метод. Метою статті є узагальнення змісту державних цільових програм
та їх критична оцінка на предмет відповідності потребам стійкого розвитку економіки. Визна
чено місце програмноцільового управління в системі стійкого розвитку національної еконо
міки. Надано трактування державних цільових програм та проведено їх класифікацію за рівнем
реалізації та спрямованістю. Охарактеризовано чотири вектори стійкого функціонування на
ціональної економіки: вектор розвитку, вектор безпеки, вектор відповідальності, вектор гор
дості, наведено перелік відповідних їм реформ. Зроблено акцент на загальнодержавних цільо
вих програмах, затверджених Законами України, на комплексній програмі розвитку фінансо
вого сектору та концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної органі
зації влади в Україні.
The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of
programoriented management system of sustainable development of the national economy. Object
of research is process development and implementation of state programs. In preparing the article
used modern methods of research: a systematic approach, programtarget method. The article
content is a synthesis of national target programs and their critical evaluation for compliance needs
of sustainable economic development. The place of programoriented management system of
sustainable development of the national economy. Courtesy of interpretation of public programs
and conducted their classification in terms of implementation and orientation. Characterized four
vectors stable functioning of the national economy: vector of vector security responsibilities vector,
vector pride, lists the corresponding reforms. Made emphasis on national targeted programs
approved by the Law of Ukraine on a comprehensive program of financial sector development and
reform concepts of local government and territorial organization of power in Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

виток демократичних інститутів, правопорядок, збалан
сованість факторів, що обумовлюють загальний життє
вий рівень населення. Державна політика в Україні за
своїми напрямами реалізується за допомогою програм
Основу сталого розвитку держави складають вива ноцільового підходу, що передбачає реалізацію дер
жена економічна, соціальна та екологічна політика, роз жавних програм (національні проекти, державні цільові
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програми, програми соціальноекономічного розвитку,
державний бюджет) та визначених програмноцільових
заходів підтримки та сприяння позитивним процесам
глобалізації в Україні на певний середньо або корот
костроковий термін. Цільові економічні програми фор
муються згідно з виникненням або загостренням со
ціальноекономічних та екологічних проблем національ
ного масштабу і значення, вирішення яких вимагає кон
центрації чи залучення ресурсів. Цільові комплексні
програми відіграють важливу роль у розвитку національ
ної економіки. Вони є одним із найважливіших засобів
реалізації структурної політики держави, активного
впливу на виробничі та економічні процеси.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблеми програмноцільового регулювання та
стійкого розвитку знаходяться у центрі уваги багатьох
вчених. Під стійким розвитком розуміють модель еко
номічного зростання, в якій використання ресурсів на
правлено на задоволення потреб людини при збере
женні навколишнього середовища, так що ці потреби в
розвитку можуть бути задоволені не тільки в сьогоденні,
але й для майбутніх поколінь [1, c. 127].
Абрамов Л.К., Азарова Т.В. досліджують теоретичні
та практичні аспекти програмноцільового методу управ
ління на регіональному рівні. Особливий акцент зроб
лено на методиці забезпечення прозорості процесу ре
алізації цільових програм та залученні громадськості до
цього процесу [2, c. 78]. Амоша О.І., Міхальова К.В.
обгрунтовують комплекс заходів, орієнтованих на по
кращення рівня та якості фінансування реалізації цільо
вих програм базових напрямків національної економі
ки [3]. Червякова О. робить висновок про те, що у 2008—
2014 рр. в Україні спостерігалася тенденція суттєвого
скорочення державних цільових програм за напрямами
зовнішнього вектора глобалізаційних впливів [4]. З од
ного боку, це можна пояснити загальною тенденцією
скорочення державних цільових програм, зокрема на
підставі вищезазначених постанов уряду у 2011 та 2014 рр.
З іншого боку, ця тенденція стосується, насамперед,
напрямів розвитку інноваційного та сталого суспільств,
а також, значною мірою демократизації суспільства,
оскільки в цьому напрямі з 2012 р. державні цільові про
грами не фінансуються. Омельчук А.О. робить акцент
на тому, що недостатня ефективність функціонування
ринкових механізмів та необхідність глибоких і швид
ких структурних змін у національній економіці потре
бує застосування державного програмування економі
ки [5, c. 71]. Погоджуємося зі Слободяник Ю.Б., що
реалізація контрольних функцій держави щодо закон
ності й ефективності використання коштів, в тому числі,
спрямованих на інноваційноінвестиційну діяльність,
дозволить забезпечити прозорість бюджетного проце
су, ефективність розподілу і використання бюджетних
коштів, підвищити результативність виконання програм

економічного і соціального розвитку, посилити відпо
відальність їх виконавців перед суспільством [6, c. 20].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є узагальнення змісту державних
цільових програм та їх критична оцінка на предмет відпо
відності потребам стійкого розвитку економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Тенденції економічного розвитку України потребу
ють використання на практиці широкого набору різно
манітних інструментів державного управління. Одним із
таких інструментів є програмно цільовий підхід у пла
нуванні та управлінні соціальноекономічними об'єкта
ми та процесами. Соціальноекономічна політика реа
лізується через сукупний механізм державного впливу
на національне господарство та суспільство. При цьому
методи впливу держави на ринок та соціум містять у собі
такі глобальні напрями, як прогнозування, планування,
державне цільове управління, грошовекредитне та
бюджетне регулювання.
Програмноцільове планування — це один із видів
планування, в основі якого лежить орієнтація діяльності
на досягнення поставлених цілей. В основі самого про
цесу планування лежить визначення та постановка цілей
і лише потім вибір шляхів їх досягнення. Програмно
цільове планування побудоване за логічною схемою
"цілі — шляхи — способи — засоби".
Програмноцільовий метод планування й управлін
ня передбачає певну документальну базу. Згідно з За
коном України державна цільова програма — це комп
лекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані
на розв'язання найважливіших проблем розвитку дер
жави, окремих галузей економіки або адміністративно
територіальних одиниць, здійснюються з використан
ням коштів Державного бюджету України та узгоджені
за строками виконання, складом виконавців, ресурсним
забезпеченням [7]. Державні цільові програми поділя
ються на:
— загальнодержавні програми економічного, нау
ковотехнічного, соціального, національнокультурно
го розвитку, охорони довкілля — це програми, які охоп
люють всю територію держави або значну кількість її
регіонів, мають довгостроковий період виконання і
здійснюються центральними та місцевими органами ви
конавчої влади;
— інші програми, метою яких є розв'язання окре
мих проблем розвитку економіки і суспільства, а також
проблем розвитку окремих галузей економіки та адмі
ністративнотериторіальних одиниць, що потребують
державної підтримки.
За своєю спрямованістю державні цільові програ
ми поділяються на:
— економічні, що спрямовані на розв'язання комп
лексних галузевих і міжгалузевих проблем виробницт
ва, підвищення його ефективності та якісних характе
ристик, забезпечення ресурсозбереження, створення
нових виробництв, розвиток виробничої кооперації;
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Рис. 1. Вектори стійкого функціонування національної економіки України

— наукові, метою яких є забезпечення виконання
фундаментальних досліджень у галузі природничих,
суспільних і технічних наук;
— науковотехнічні, що розробляються для розв'я
зання найважливіших науковотехнічних проблем, ство
рення принципово нових технологій, засобів виробниц
тва, матеріалів, іншої наукоємної та конкурентоспро
можної продукції;
— соціальні, що передбачають розв'язання проблем
підвищення рівня та якості життя, проблем безробіття,
посилення соціального захисту населення, поліпшення
умов праці, розвиток охорони здоров'я та освіти;
— національнокультурні, спрямовані на розв'язан
ня проблем національнокультурного розвитку, збере
ження національнокультурної спадщини, задоволення
інтелектуальних та духовних потреб людини;
— екологічні, метою яких є здійснення загальнодер
жавних природоохоронних заходів, запобігання катас
трофам екологічного характеру та ліквідація їх нас
лідків;
— оборонні, що розробляються з метою посилен
ня обороноздатності держави;
— правоохоронні, спрямовані на забезпечення пра
воохоронної діяльності, боротьби із злочинністю та дер
жавної безпеки.
Державні цільові програми можуть бути спрямовані
на розв'язання інших проблем, у тому числі регіональ
ного розвитку, що мають державне значення.
Важливим програмним документом є Стратегія ста
лого розвитку "Україна — 2020", яка визначає мету,
вектори руху, дорожню карту, першочергові пріорите
ти та індикатори належних оборонних, соціальноеко
номічних, організаційних, політикоправових умов ста
новлення та розвитку України [8]. Метою Стратегії є
впровадження в Україні європейських стандартів жит
тя та вихід України на провідні позиції у світі. Задля цьо
го рух уперед здійснюватиметься за такими векторами
(рис. 1): вектор розвитку, вектор безпеки, вектор відпо
відальності, вектор гордості.
1. Вектор розвитку — це забезпечення сталого роз
витку держави, проведення структурних реформ та, як
наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має ста
ти державою з сильною економікою та з передовими
інноваціями. Для цього, передусім, необхідно віднови

40

ти макроекономічну стабільність, забезпечити стійке
зростання економіки екологічно невиснажливим спосо
бом, створити сприятливі умови для ведення госпо
дарської діяльності та прозору податкову систему. Цей
вектор передбачає проведення таких реформ: дерегу
ляція та розвиток підприємництва, розвиток малого та
середнього бізнесу, податкова реформа, реформи за
хисту економічної конкуренції, корпоративного права,
фінансового сектора, ринку капіталу, трудових відно
син, транспортної і телекомунікаційної інфраструктури,
участі в транс'європейських мережах, державної мит
ної справи та інтеграція в митну спільноту Європейсь
кого Союзу, монетарної політики, розвитку українсько
го експорту, енергетики і енергоефективності, сільсько
го господарства та рибальства, земельна реформа, ре
форми житловокомунального господарства, статисти
ки, залучення інвестицій, дипломатичної служби, рефор
ми у сфері здійснення державних закупівель, держав
ного фінансового контролю та бюджетних відносин,
державної служби та оптимізація системи державних
органів, управління державною власністю.
2. Вектор безпеки — це забезпечення гарантій
безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності
інвестицій і приватної власності. Україна має стати
державою, що здатна захистити свої кордони та за
безпечити мир не тільки на своїй території, а й у євро
пейському регіоні. Визначальною основою безпеки
має також стати забезпечення чесного і неупередже
ного правосуддя, невідкладне проведення очищення
влади на всіх рівнях та забезпечення впровадження
ефективних механізмів протидії корупції. Особливу
увагу потрібно приділити безпеці життя та здоров'я
людини, що неможливо без ефективної медицини,
захищеності соціально вразливих верств населення,
безпечного стану довкілля і доступу до якісної пит
ної води, безпечних харчових продуктів та промис
лових товарів. Цей вектор передбачає проведення
таких реформ: системи національної безпеки та обо
рони, обороннопромислового комплексу, судова
реформа; оновлення влади та антикорупційна рефор
ма, електронне урядування, реформи правоохорон
ної системи, енергонезалежності, захисту інтелекту
альної власності, збереження навколишнього природ
ного середовища.
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Таблиця 1. Перелік загальнодержавних цільових програм, затверджених Законами України
ɇɚɡɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ ɰɿɥɶɨɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ȼȱɅɿɧɮɟɤɰɿʀ/ɋɇȱȾɭ ɧɚ 2014-2018 ɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ ɰɿɥɶɨɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɤɨɫɦɿɱɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 2013-2017 ɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ ɰɿɥɶɨɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɸ ɧɚ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡ ɧɚ 2012-2016 ɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ ɰɿɥɶɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɿɜ ɭ
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɧɚ 2012-2015 ɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ ɰɿɥɶɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɿɞ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚ 2013-2017 ɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪɿɱɤɢ
Ⱦɧɿɩɪɨ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2021 ɪɨɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ ɰɿɥɶɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɬɚ
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɠɢɜɢɯ ɬɜɚɪɢɧɚɯ, ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ
ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɤɨɪɦɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɯɚɪɱɨɜɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ, ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɿɣ ɫɥɭɠɛɿ, ɧɚ 20102015 ɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ ɰɿɥɶɨɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ ɰɿɥɶɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ "ɉɢɬɧɚ ɜɨɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ" ɧɚ
2011-2020 ɪɨɤɢ

3. Вектор відповідальності — це забезпечення га
рантій, що кожен громадянин, незалежно від раси, ко
льору шкіри, політичних, релігійних та інших переко
нань, статі, етнічного та соціального походження, май
нового стану, місця проживання, мовних або інших оз
нак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи
охорони здоров'я та інших послуг в державному та при
ватному секторах. Територіальні громади самостійно
вирішуватимуть питання місцевого значення, свого
добробуту і нестимуть відповідальність за розвиток
всієї країни. Цей вектор передбачає проведення таких
реформ: децентралізація та реформа державного уп
равління, реформа регіональної політики, програма на
ціональної єдності та підтримки національних меншин,
Конституційна реформа, реформи виборчого законо
давства, соціального захисту, пенсійна реформа; ре
форма системи охорони здоров'я, забезпечення без
печності та якості харчових продуктів, захисту прав
споживачів, програми популяризації фізичної культу
ри та спорту, здорового способу життя та довголіття,
реформа освіти, програма розвитку для дітей та юнац
тва.
4. Вектор гордості — це забезпечення взаємної
поваги та толерантності в суспільстві, гордості за влас
ну державу, її історію, культуру, науку, спорт. Україна
повинна зайняти гідне місце серед провідних держав
світу, створити належні умови життя і праці для вихо
вання власних талантів, а також залучення найкращих
світових спеціалістів різних галузей. Цей вектор перед
бачає реалізацію таких реформ: програми популяризації
України у світі та просування інтересів України у світо
вому інформаційному просторі, створення бренду "Ук
раїна", реформа нагородної справи, програма розвит
ку інновацій, розвиток інформаційного суспільства та
медіа, космічна програма, програма розвитку туризму,
національного кіновиробництва і національної видавни
чої справи, реформа державної політики у сфері науки
та досліджень, культури, спорту, програма залучення
талантів.

Ⱦɚɬɚ ɿ ɧɨɦɟɪ Ɂɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ
20.10.2014 ɪ. ʋ 1708-VII
15.11.2011 ɪ. ʋ 4029-VI
16.10.2012 ɪ. ʋ 5451-VI
21.06.2012 ɪ. ʋ 4995-VI
07.06.2012 ɪ. ʋ 4909-VI
24.05.2012 ɪ. ʋ 4836-VI
04.06.2009 ɪ. ʋ 1446-VI

17.09.2008 ɪ. ʋ 516-VI
03.03.2005 ɪ. ʋ 2455-IV

У таблиці 1 наведено перелік загальнодержавних
цільових програм, затверджених Законами України.
Вони стосуються космічної галузі, медицини, екології,
радіаційної безпеки, харчової безпеки тощо.
В умовах фінансової нестабільності надзвичайно
важливе значення має Комплексна програми розвитку
фінансового сектору України до 2020 року, метою якої
є створення фінансової системи, що здатна забезпечу
вати сталий економічний розвиток за рахунок ефектив
ного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на
основі розбудови повноцінного ринкового конкурентос
проможного середовища згідно зі стандартами ЄС [9].
У процесі реалізації напрямів та виконання завдань
Програми очікується, що до 2020 року будуть створені
передумови стабільного розвитку економіки України,
перетворення фінансового сектору України у конкурен
тоспроможне середовище з інвестиційноінноваційним
кліматом. Програма реформування фінансового секто
ру в частині фінансової стабільності та сталого розвит
ку має на меті досягнення таких цілей до 2020 року:
зменшення кількості банків, більша консолідація та ди
версифікація структури банківської система: відновлен
ня банківського кредитування, очищення балансів
фінансових установ від проблемних активів, забезпечен
ня сталого припливу депозитів до банківської системи,
впровадження макропруденційного та мікропруденцій
ного нагляду на основі оцінки наявних і потенційних
ризиків (risk based supervision), досягти стійкості фінан
сової системи до макроекономічних шоків і контрцик
лічності фінансового сектору, запровадження єдиних
правил ЄС щодо вільного руху капіталу, лібералізація
валютного законодавства, впровадження механізмів
хеджування валютних ризиків.
У контексті реформи децентралізації надзвичайно
важливе значення має Концепція реформування місце
вого самоврядування та територіальної організації вла
ди в Україні [10]. Її метою є визначення напрямів, ме
ханізмів і строків формування ефективного місцевого
самоврядування та територіальної організації влади
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для створення і підтримки повноцінного життєвого се
редовища для громадян, надання високоякісних та до
ступних публічних послуг, становлення інститутів пря
мого народовладдя, задоволення інтересів громадян
в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території,
узгодження інтересів держави та територіальних гро
мад.

2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
9. Комплексна Програма розвитку фінансового сек
тору України до 2020 року: Постанова НБУ від
18.06.2015 № 391 [Електронний ресурс]. — Режим до
ступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0391
50015
10. Про схвалення Концепції реформування місце
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
вого самоврядування та територіальної організації вла
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК ди в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів від
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
01.04.2014 № 333р [Електронний ресурс]. — Режим
Визначено місце програмноцільового управління в доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333
системі стійкого розвитку національної економіки. На 2014%D1%80
дано трактування державних цільових програм та про
ведено їх класифікацію за рівнем реалізації та спрямо
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