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СЕКЦІЯ 1. Економічні аспекти децентралізації в Україні

УДК: 330.32
Акімова Л.М., к.е.н., доцент, Національний університет водного господарства та природокористування,
Акімов О.О., к.н. держ.упр., доцент, Національна служба посередництва і примирення
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Непередбачуваний розвиток світової економіки та постійні зміни у векторах руху різних країн примушує
кожного разу науковців і практиків шукати причини зміни в напрямах та особливостях формування і розвитку
економічної діяльності на міжнародному рівні, на рівні континентів, регіонів, окремих держав та їх територій.
Складність викликів перед якими постають національні економіки в сучасних умовах, обумовлюють
необхідність постійного пошуку варіантів адекватного реагування через проведення системних змін. Основу
здійснення свідомих економічних змін складають інституційні зміни [2, с. 13]. Виведення економіки України на
траєкторію динамічного розвитку пов’язується з цілеспрямуванням її структурних трансформацій відповідно до
вимог суспільного розвитку, для забезпечення ефективності якого доцільним є використання інструментарію
моделювання інституційного середовища структурної модернізації. Закладаючи в розуміння сутності
інституційного середовища визначення, зроблене Д. Нортом і Л. Девісом, відповідно до якого «це сукупність
основоположних політичних, соціальних і юридичних правил, що утворюють базис для виробництва, обміну,
розподілу і споживання обмежених благ» [3].
В умовах, коли прояви структурних дисбалансів зумовили загострення кризових явищ у соціальній та
економічній сфері, появу цілого ряду загроз національній безпеці, а процеси еволюції інститутів розвитку
економіки проходять повільно, актуалізується необхідність вироблення моделі інституційного середовища
здійснення цілеспрямованих структурних перетворень, яка б заклала системне інституційне підґрунтя
структурного реформування національної економіки. Непослідовність економічної політики впродовж усього
періоду незалежності України відсунула на задній план питання формування комплексного інституційного
забезпечення структурних перетворень [1]. Попри значний науковий інтерес до питань інституційного
забезпечення економічного розвитку, методичні засади моделювання інституційних умов структурного
реформування економіки залишаються практично не розробленими. Впродовж усієї історії незалежності
України інституційні умови структурної трансформації національної економіки формувались у ситуаційному
інерційному режимі спонтанного прояву впливу ринкових та державних інститутів, фрагментарною
орієнтацією на структурне удосконалення у формі структурного корегування, без чіткої спрямованості на
структурну перебудову [4, с. 60–72], що призвело до структурної кризи, для виходу з якої необхідним є
запровадження обґрунтованих підходів до побудови інституційного базису цілеспрямованої структурного
оновлення національної економічної системи.
Складність проблем структурної розбалансованості економіки та прагнення України зробити прорив у
соціально-економічному розвитку і посилити свої позиції в міжнародних рейтингах визначають орієнтацію
моделювання інституційного середовища структурних перетворень у таких двох паралельних напрямах:
1) подолання диспропорцій за основними структурними характеристиками національної економічної системи;
2) забезпечення векторів прогресивного структурного оновлення національної економіки в контексті
досягнення пріоритетів сталого розвитку та переходу до постіндустріального суспільства. Поряд із цим слід
зауважити, що процеси децентралізації, нові тенденції соціально-економічного розвитку регіонів та
територіальних громад, необхідність пошуку варіантів розв’язання гострих проблем розвитку територій, що
постраждали внаслідок воєнних дій, участь регіонів у процесах єврорегіонального співробітництва є викликами
інституціоналізації вдосконалення структури економіки регіонів, територіальної структури національної
економіки, і зосередження уваги на забезпеченні доцільного рівня локалізації інституційного середовища
структурної модернізації.
Враховуючи багатоаспектність структурних характеристик економічної системи та специфіку
проведення інституційних змін, до принципів моделювання інституційного середовища структурної
модернізації національної економіки слід віднести: – орієнтацію інституційного середовища на забезпечення
високої адаптивності діяльності економічних агентів, економіки загалом до викликів суспільного розвитку; –
забезпечення випереджаючого характеру та стратегічної орієнтованості інституційних перетворень як основи
формування передумов для цілеорієнтованих трансформацій структури національної економіки; – дотримання
раціональної послідовності інституційних трансформацій із метою забезпечення логічного зв’язку
цілевизначення, цілезакріплення та цілереалізації структурного реформування економіки; – постійне
узгодження траєкторії інституціональних змін і структурних трансформацій економіки; – збалансування
державних, бізнесових, громадських інтересів та налагодження мережевої взаємодії інституцій, що їх
представляють; – врахування державних, регіональних інтересів та інтересів територіальних громад під час
представлення інститутів у взаємозв’язку, у межах інституційних механізмів; – узгодження старих і нових
інститутів, їх впливу по вертикалі і горизонталі та підтримка їх статичної і динамічної комплементарності;
– систематичної діагностики інститутів на актуальність та дієвість із метою своєчасного запобігання
інституційним бар’єрам та прогалинам.
Забезпечення безперервності моделювання інституційного середовища за наведеним алгоритмом формує
базис його гнучкості, адаптивності, а також ефективності, оскільки інституційні умови мають значимість у
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конкретних умовах місця і часу. Основу побудови структури інституційного середовища структурної
модернізації національної економіки має складати цільовий підхід, що дозволить закласти чітку орієнтацію під
час формування інституційних умов на досягнення цілей структурного реформування та запровадити
стратегічні засади при проведенні інституційних змін. Збереження тенденцій поглиблення структурних
диспропорцій в економіці України та її регіонів [5; 6], що зумовлює значний розрив між функціонуванням
національної економіки та вимогами суспільного розвитку,актуалізує необхідність спрямування структурного
реформування, а значить і розвитку його інституційного середовища на досягнення таких основних цілей:
забезпечення економічного зростання та сталого економічного розвитку;задоволення потреб соціального
розвитку та підвищення стандартів життя; підвищення конкурентоспроможності національної економіки;
забезпечення економічної безпеки країни; приведення інноваційно-технологічного рівня національно економіки
до параметрів постіндустріального суспільства;забезпечення цілісності національної економічної системи та
збалансованого розвитку територій.
Значні можливості створення передумов для формування ефективного інституційного середовища
структурного реформування економіки, що стосуються посилення дієвості як окремих державних регуляторних
інститутів так і оптимального їх узгодження та доповнення ринкових, зниження ризиків та підвищення
об’єктивізації функціонування інституційної системи, пов’язуються із законодавчим закріпленням такого
інструменту як аналіз регуляторного впливу, який повинен здійснюватися щодо кожного проекта
регуляторного акта його розробником.
Таким чином, структурна модернізація національної економіки, яка б дозволила перейти до
економічного зростання і сталого соціально-економічного розвитку, є можливою за умови формування
сприятливого інституційного середовища її здійснення. Складність структурних проблем економіки України
актуалізує необхідність вироблення моделі інституційного середовища здійснення структурних перетворень,
яка б закладала системне інституційне підґрунтя структурного реформування національної економіки.
Використання чіткого алгоритму формування моделі інституційного середовища цілеспрямованих структурних
перетворень національної економіки має значну практичну цінність в аспекті об’єктивізації й забезпечення
ефективності механізмів структурного реформування.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ РІЗНИХ ВИДІВ
ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
Управління економічною безпекою фінансових установ є вкрай важливою проблемою, особливо з
огляду на те, яке вагоме значення мають фінансові інституції для еволюції сучасних економічних відносин. Так,
фінансові установи беруть участь у глобальному перерозподілі світових капіталів, обслуговують інвестиційні
процеси, сприяють збереженню та примноженню фінансових ресурсів фізичних та юридичних осіб. Якісне й
ефективне виконання фінансовими посередниками усіх окреслених функцій неможливе без підтримання їх
стабільного фінансово-господарського стану, що актуалізує завдання пошуку оптимальних підходів до
гарантування їх економічної безпеки та побудови ефективної системи її забезпечення [4].
У процесі дослідження теоретичних основ управління економічною безпекою було виявлено, що цей
процес нині вибудовується у практиці фінансових установ як одне із завдань їх менеджменту, а не як окремий
вид управлінської діяльності. Крім того, об’єктом управління виступає економічна безпека як одна з
характеристик стану функціонування фінансової установи, а не як самостійна система. На нашу думку, такий
підхід не дозволяє забезпечити ефективність процесу управління економічною безпекою, тому пропонується
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