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лемних” територій, можна виділити ряд ас-
пектів, важливих для вироблення українсь-
кої програми державного регулювання роз-
витку депресивних і відсталих регіонів:  

1. Як показує світова практика, найбіль-
ший ефект досягається при комплексному 
використанні з цією метою різних бюджет-
них механізмів державного регулювання.  

2. В Україні, де фактично кожен регіон 
може розглядатися як депресивний або від-
сталий, особливо важливо знайти оптима-
льне поєднання загальнонаціональних та 
регіональних інтересів.  

Створюючи систему бюджетної допомоги 
територіям на цьому етапі, мабуть, слід ви-
ходити із пріоритетів стабілізації та приско-
рення загальноекономічного зростання щодо 
вирівнювання міжрегіональних розходжень. 
Це передбачає більшу орієнтацію на бюдже-
тну самостійність регіонів у вирішенні їх вну-
трішніх соціально-економічних проблем.  

3. Формуючи нові бюджетні механізми 
державного регулювання, важливо додер-
жуватися принципів відкритості, “прозорості” 
відносин між центром і окремими територі-
ями, обмежуючи використання індивідуаль-
но-договірних форм. У зв’язку із цим особ-
ливе значення має вдосконалювання нор-
мативно-розрахункових бюджетних методів 
державного регулювання.  

4. Загальний (трансферт, який вирівнює 
соціально-економічний стан регіонів) транс-
ферт може стати корисним механізмом дер-
жавного регулювання депресивних і відсталих 
регіонів. Для цього розрахункові формули 
трансфертів, які використовуються для де-
пресивних територій, мають точніше відбива-
ти їх об’єктивні бюджетні можливості й потре-
би. Може бути корисним також світовий дос-
від формування окремого фонду загального 
трансферту для “проблемних” територій.  

5. Українська практика використання ці-
льових (спеціальних) трансфертів вимагає 
проведення кардинальної реформи. Необ-
хідно створити якісно нову систему адрес-
них трансфертів, що мають міцну правову 
основу та механізми контролю, замість су-
часної непрозорої та неефективної системи 
взаємних розрахунків і бюджетних дотацій. 

Може знайти застосування такий бюдже-
тний метод державного регулювання відс-
талих регіонів, як фонд спеціальних інвес-
тиційних трансфертів, сформований за ра-
хунок засобів держави та економічно силь-
них регіонів. Це підвищило б зацікавленість 
регіонів-донорів у контролі за витратою фі-
нансових ресурсів, виділених у вигляді до-
помоги з бюджету, і відповідальність тих 
територій, які одержують ці кошти. 
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Анотація 
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окремлено основні механізми цілеутворення 
в державному управлінні та висвітлено чин-
ники їх ефективного функціонування та роз-
витку. Обґрунтовано необхідність розмежу-
вання та аналізу взаємозв’язку механізмів 
політичного й адміністративного державного 
цілепокладання. 

Ключові слова 
Цілі держави, механізми державного ці-

лепокладання, політичне цілепокладання, 
адміністративне цілепокладання. 

І. Вступ 
У галузі державного управління стало за-

гальновизнаним розглядати і державу, і су-
спільство як цілеспрямовані системи. Тому 
практично в будь-якому підручнику з держа-
вного управління приділяється увага про-
блематиці цілепокладання [6; 7; 16]. Біль-
шою чи меншою мірою проблема форму-
вання та реалізації цілей державного 
управління розглядається і в наукових стат-
тях, монографіях та дисертаційних дослі-
дженнях [1–4; 11; 18; 19; 21; 22]. Хоча в 
останньому випадку впадає в очі та обста-
вина, що аналіз функціонування та розвитку 
державних механізмів цілепокладання пе-
реважно здійснюється опосередковано, в 
ході дослідження найрізноманітніших про-
блем державного управління, а статей у 
яких би цілепокладання виступало б спеціа-
льним предметом наукового вивчення, 
вкрай мало [2; 4; 11; 22], монографічні ж до-
слідження взагалі відсутні. 

Проте в інших гуманітарних науках, як-то 
менеджмент, політологія, економіка, соціо-
логія, психологія, до проблеми цілепокла-
дання виявляється значно вищий інтерес [5; 
9; 10; 12; 13; 15; 17; 23; 24]. З огляду на за-
значене, на тло державного управління мо-
жна екстраполювати чимало здобутків ін-
ших наукових дисциплін. Це може значно 
полегшити розвиток дослідження проблем 
цілепокладання в державному управлінні. 
Однак врахування специфіки державного 
управління при екстраполяції міждисциплі-
нарних концепцій вже саме по собі є серйо-
зним науковим завданням. Адже, як переко-
нує досвід, механічна екстраполяція даних з 
однієї науки в іншу досить часто є непроду-
ктивною. Екстрапольовані концепції мають 
зазвичай доопрацьовуватися відповідно до 
нового феномену, до осягнення якого вони 
призначаються. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати основні ме-

ханізми державного цілепокладання та при-
чини ефективного і неефективного їх функ-
ціонування. 

ІІІ. Результати 
Цілепокладання є первинною фазою 

будь-якого управління, вироблення й при-
йняття рішень, яка полягає в постановці ге-
неральної мети і системи підпорядкованих 

цілей відповідно до суті і характеру вирішу-
ваних проблем. Державне управління пов’я-
зане з реалізацією цілей держави. Як зазна-
чає О.О. Оболенський: “Державне управлін-
ня має телеологічну природу з причини ре-
алізації на практиці процесів цілевизначен-
ня, цілепокладання та ціледосягнення. Як-
що процес цілевизначення в основному 
здійснюється політичною системою, то про-
цеси цілепокладання та ціледосягнення, 
відповідно, – законодавчою та виконавчою 
гілками влади. Цілі держави підпорядкову-
ють собі функції держави. Тим самим функ-
ції державного управління мають телеологі-
чний характер і пов’язані із забезпеченням 
та створенням майбутнього для народу і 
держави” [16]. 

Подібна точка зору висловлюється і в 
посібнику з державного управління, написа-
ного авторським колективом під керівницт-
вом Н.Р. Нижник та В.М. Олуйко. Державне 
управління розуміється ними як “багато-
функціональна діяльність, ядро якої станов-
лять державне цілепокладання, а кінцевий 
продукт – практичний ефект, реальні зміни в 
державі” [6, с. 39–40]. 

При цьому слід мати на увазі, що держа-
вне управління має два якісно відмінних ас-
пекти: політичний та адміністративний. На 
це, зокрема, звертає увагу В.В. Токовенко і 
пропонує розглядати державне управління в 
широкому і вузькому аспектах. У широкому 
він включає і політичний, і адміністративний 
аспект, а у вузькому – лише останній. Саме 
політичне державне управління, або, за те-
рмінологією В.В. Токовенко, політичне кері-
вництво найбільшою мірою полягає у влас-
не цілепокладанні, а адміністративне – у 
цілездійсненні [19]. 

Однак цілездійснення зазвичай містить у 
собі також і процеси цілепокладання, які 
полягають у декомпозиції та конкретизації 
цілей вищого порядку відповідно до специ-
фіки кожного ієрархічного рівня державного 
управління та функціональної спрямованос-
ті залучених органів державної влади, їх 
підрозділів та службових посад. Таким спо-
собом процеси цілепокладання та ціледося-
гнення органічно переплетені одне з одним, 
рухаючись через ієрархічний рівень сукуп-
них суб’єктів до індивідуального цілепокла-
дання державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування. 

Формування та висунення цілей у дер-
жавному управлінні здійснюється як індиві-
дуальними, так і сукупними суб’єктами. Од-
нак у будь-якому разі процес цілепокладан-
ня починається на рівні потреб, переходить 
рівень мотивів і визначається в меті. Мета 
утворюється при узгодженні мотиву (як ус-
відомленого прагнення до задоволення по-
треб) із засобами, тобто ресурсами, умова-
ми, можливостями. Разом з процесом інди-
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відуального цілепокладання в соціумі відбу-
вається також формування цілей надіндіві-
дуальних за своєю суттю. На рівні первин-
них соціальних утворень загальні цілі фор-
муються із сукупності індивідуальних цілей. 
Це відбувається двома шляхами. Перший – 
“багаторазовий суб’єкт”, коли загальна мета 
ніби складається з індивідуальних цілей, що 
повторюються. Так виникає колективно ре-
алізовувана мета, яку ставлять всі індивіди, 
що беруть участь. При цьому кожен індивід 
має ще й велику різноманітність специфіч-
них, характерних тільки для нього цілей. 

Другий шлях утворення загальних ці-
лей – “тактична коаліція” – постійне взаємо-
узгодження індивідуальних цілей і резуль-
туюча цього групового процесу становить 
загальну мету. У першому варіанті мета ви-
являється тотожною, як на рівні колективу, 
так і на рівні індивіда. Тому вона набагато 
більш операціональна для зрівнювання, 
оскільки має набагато більшу визначеність. 
В іншому варіанті мета виходить змінною, 
нестійкою. Взаємодіяти з нею управлінню 
істотно важче. 

Фактично діють обидва способи взає-
мозв’язку цілей індивідів, що і робить мож-
ливим утворення цільових спільнот: сім’я, 
організація, поселення, держава та ін. Ціле-
покладання є ціннісно-раціональний процес, 
у якому поєднуються інтереси, ціннісні оріє-
нтації людей, їх погляди і переконання, а 
також розрахунки, міркування ефективності і 
можливості досягнення. Переважання цінні-
сних елементів у цілепокладанні приводить 
до формування ідеологізованних цілей, а 
посилення раціональних ближче до управ-
лінських цілей. 

Цілі держави і державного управління 
виводяться з таких основоположних доку-
ментів, як Конституція, закони, укази тощо. 
В.Д. Бакуменко відносить цілепокладання 
до одного з головних різновидів державно-
управлінських рішень. Починається держа-
вне цілепокладання з вибору місії держави, 
а далі процес державного управління знач-
ною мірою і полягає у структуризації цілей 
держави переважно у формі класичної ієра-
рхічної структури “дерева цілей”. При цьому 
він вважає, що поширеними причинами не-
ефективного функціонування державного 
цілепокладання є заниження або завищення 
реальної перспективи держави. У першому 
випадку це призводить до стримування її 
розвитку, а в другому – до безрезультатнос-
ті і спричинює втрату довіри до влади [3]. 

Як зазначає В.В. Тертичка, визначення 
чітких цілей державної політики та виявлен-
ня наявних обмежень є досить складним 
інтелектуально-організаційним процесом, 
який здійснюється в системі “цінності – цілі 
– завдання”, а кінцевий свій вияв знаходить 
у спеціальних документах – конституціях чи 

відповідних законах. Цей автор запропону-
вав методику структурування цілей за до-
помогою аналітичних оглядів, коли спочатку 
формулюються численні цілі нижчого рівня, 
а потім здійснюється перехід до формуван-
ня цілей вищих рівнів та визначення місії. 
Тому цілевизначення на державному рівні 
потребує проведення значних обсягів аналі-
тичної, адміністративно-організаційної, ін-
формаційної та іншої роботи [18]. 

Ключовим аспектом ефективності ціле-
покладання в державному управлінні є те, 
як державний апарат і особливо політичне 
керівництво розуміє потреби, інтереси і цілі 
життєдіяльності своїх громадян, їх ідеали і 
цінності, формування яких далеко не повні-
стю скеровує держава. Історія демонструє 
чимало прикладів розвалу держав (напри-
клад, Російської імперії, СРСР), коли дер-
жавне цілепокладання стає довільним і по-
чинає недооцінювати необхідність його вза-
ємної синхронізації з механізмами цілепок-
ладання в громадянському суспільстві. Як-
що цілі держави інертно формуються і сла-
бко підтримуються з боку суспільства, а 
державці утверджуються в думці, що ресур-
си суспільства існують лише для них і вони 
абсолютно вільні ставити цілі державного 
управління лише на свій власний розсуд, то 
процес державотворення починає заходити 
у глухий кут. 

Передові на сьогодні країни змогли ви-
будувати такі механізми державного цілепо-
кладання, які ґрунтуються на гармонізації 
політико-адміністративної системи держави 
з розвинутим громадянським суспільством. 
у сучасній же Україні рівень розвитку грома-
дянського суспільства поки що невисокий. 
Крім того, характерною ще є ситуація, коли 
різні суспільні сили, наприклад, партії і рухи, 
а то й різні гілки державної влади і його 
апарату прагнуть ніби “приватизовувати” 
державу шляхом висунення своїх локальних 
інтересів на рівень державного цілепокла-
дання. 

Розбудова ж суспільних та державних 
механізмів цілепокладання, які б органічно 
доповнювали одне одного, є ключовим за-
вданням нинішнього етапу державного буді-
вництва та суспільного розвитку в сучасній 
Україні. 

ІV. Висновки 
Метою в державному управлінні є усві-

домлене тим чи іншим суб’єктом державно-
го управління і, відповідно, описане у вигля-
ді певного усного чи письмового тесту (у 
контексті певного документа нормативно-
правового характеру, матеріалах ЗМІ тощо) 
майбутнє становище об’єкта державного 
управління. Останнім можуть виступати су-
спільство в цілому, або його окремі сфери й 
соціальні групи, суспільні відносини, а також 
природні умови та міжнародне оточення 
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даного соціуму. Ключовими характеристи-
ками державного цілепокладання є, по-
перше, міра відповідності сформульованих 
цілей пріоритетним інтересам та цінностям 
як суспільства в цілому, так і окремих його 
соціальних груп, по-друге, рівень адекват-
ності наявним у суспільстві ресурсам, по-
третє, оптимальний для даного ієрархічного 
статусу суб’єкта державного управління рі-
вень конкретності формулювання мети. 

Слід розмежовувати політичне цілепок-
ладання в державному управлінні й адмініс-
тративне цілепокладання, яке є цілездійс-
ненням щодо політичного. Політичне ціле-
покладання здійснюється політико-
адміністративними елітами, по перше, шля-
хом усереднення індивідуальних цілей 
представників певних соціальних груп або 
суспільства в цілому, що домінують і не су-
перечать одна одній; по-друге, компромісне 
узгодження суперечливих цілей громадян та 
інституцій громадянського суспільства; по-
третє, шляхом навіювання певних цілей та 
цінностей груповій та масовій свідомості; 
по-четверте, силовим нав’язуванням цілей 
еліти всьому суспільству. 

Основними механізмами адміністратив-
ного цілеутворення в державному управлін-
ні є такі: ретрансляція, тобто передача ці-
лей визначених вищим ієрархічним рівнем 
на нижчі рівні без істотних змін у формулю-
ванні; адаптація спущених з вищого рівня 
цілей до специфічних об’єкта державного 
управління на даному та нижчих ієрархічних 
рівнях; декомпозиція поставлених з вищого 
рівня цілей на підпорядковані цілі і розподіл 
їх на даному та нижчих ієрархічних рівнях 
(низхідна розбудова “дерева цілей”). 
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Annotation 
The author substantiates prevention mecha-

nisms of origin and limitation of corruption in 
the field of foreign economic activity. Concepts 
and types of corruption are certain. Legislative 
and normative acts are explored on the ques-
tions of counteraction of corruption in the field 
of foreign economic activity. 

Анотація 
Обґрунтовано механізми запобігання ви-

никнення та обмеження корупції у сфері зо-
внішньоекономічної діяльності. Визначено 
поняття та види корупції. Досліджено зако-
нодавчі та нормативні акти з питань протидії 
корупції у сфері зовнішньоекономічної дія-
льності. 

Ключові слова 
Механізми, державне регулювання, зов-

нішньоекономічна діяльність, антикорупцій-
на політика, державні органи. 

I. Вступ 
Становлення України як незалежної 

держави, розширення її міжнародних зв’яз-
ків, демонополізація зовнішньоекономічної 
діяльності (ЗЕД), вільний вихід на зовнішній 
ринок різних державних та приватних підп-
риємств, “прозорість” кордонів між держа-
вами, утворення численних міжнародних 
об’єднань, фондів, спільних підприємств, 

посилення міграційних процесів стали об’єк-
тивними чинниками, що сприяли появі де-
структивних економічних і соціальних про-
цесів, на першому місці серед яких знахо-
диться корупція. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – визначити механізми дер-

жавного регулювання, які запобігають та 
протидіють корупції у сфері ЗЕД України. 

III. Результати 
Інтернаціоналізація у глобальну світову 

економіку означає, передусім, співробітниц-
тво з іншими країнами, але часто реалізу-
ється у формі міжнародного співробітницт-
ва, створення додаткових каналів для прип-
ливу в економіку матеріальних та фінансо-
вих ресурсів, передумов послідовної інтег-
рації до системи світових господарських 
зв’язків. Відповідно до Закону України “Про 
зовнішньоекономічну діяльність”, втручання 
державних органів у зовнішньоекономічну 
діяльність її суб’єктів у випадках, не перед-
бачених цим Законом, у тому числі і шляхом 
видання підзаконних актів, які створюють 
для її здійснення умови, гірші від встанов-
лених у цьому Законі, є обмеженням права 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
і як таке забороняється [5]. 


