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польного регулювання, ліцензійних вимог та інших чинників зовні-
шнього середовища.
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ДЕРЖАВНА ТРАНСАКЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Імперативом сучасного соціально-економічного розвитку висту-
пає трансакційна політика, тобто економічна політика щодо ринко-
вих трансакцій – актів купівлі й продажу, яка реалізується за допо-
могою державного трансакційного сектора. Сучасна практика
України свідчить про значне відставання якісних характеристик
державної трансакційної політики від загальноєвропейських станда-
ртів у цій сфері. Загальний стан структурних перетворень економіки
України не можна вважати задовільним, оскільки його поділ на
трансформаційний і трансакційний сектори опинився на рамками
структурної політики. Більше того, зміни цієї фундаментальної еко-
номічної структури відбуваються спонтанно, тому що їх не вважа-
ють свідомим завданням трансакційної політики. Це можна поясни-
ти тим, що «зміни структури суспільного виробництва при цілковитій
пасивності держави обумовилися ринковими факторами» [1].
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Відсутність структурних трансформацій у напрямі рішучого ін-
новаційного оновлення суспільного виробництва означає не що ін-
ше, як визначення ролі України як «світової периферії» та постача-
льника на світовий ринок сировини і напівфабрикатів.

У галузевій структурі нашої країни переважають виробництва з
видобутку та первинної переробки сировини, а частка машинобуду-
вання має тенденцію до зниження, що розглядається як надто небез-
печна для стану економіки України, оскільки воно багато в чому ви-
значає загальні перспективи економічного розвитку країни. Саме
цей сектор національної економіки має вирішальний вплив на дов-
гострокові тенденції економічного зростання і на можливості фор-
мування сучасної державної трансакційної політики в цілому. Вести
мову про сталу траєкторію економічного підйому і головне – про
наближення України до стандартів країн ЄС, можливо на підставі
поглибленого аналізу перебігу трансакційних перетворень в Україні.
Це стосується як величини трансакційного сектора, так і тих функ-
цій, які він виконує в економіці.

Сутність трансакційного сектора являє собою порівняно малодо-
сліджений об’єкт вивчення економічної науки. Її часто визначають
через зв’язок із трансакційними витратами, але правильніше буде
безпосередньо пов’язати її з виконанням економічними суб’єктами
трансакційних, тобто пов’язаних з обміном прав власності, функцій.
Для оцінки величини й ефективності трансакційного сектора вкрай
важливо враховувати закономірності його побудови, співвідношен-
ня окремих структурних елементів.

Концепція трансакційного сектора була розроблена Дж. Воллі-
сом і Д. Нортом, які зробили спробу оцінити частку валової доданої
вартості (ВДВ), створену при виконанні трансакційних функцій у
загальній величині ВВП [2]. У розвинених країнах частка ВДВ,
створеної трансакційними видами діяльності, набагато більша, ніж у
посттрансформаційних. Для порівняння, Україна зберігає відставан-
ня і від більш розвинених посттрансформаційних ринкових еконо-
мік країн, що нещодавно увійшли до ЄС.

До речі, в усіх посттрансформаційних ринкових економіках спо-
стерігається феномен, відсутній у розвинених економіках, – наяв-
ність різних коливань частки інституціонального трансакційного се-
ктора у нагромадженні основного капіталу. Низька роль
інституціалізованого трансакційного сектора України в нагрома-
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дженні основного капіталу є наслідком її відставання за іншими ва-
ртісними показниками. Але трансакційні види діяльності є дуже
специфічними стосовно споживання основного капіталу, яке в них
нижче ніж в економіці в цілому. Аналіз інституціоналізованого
трансакційного сектора свідчить про невисокий ступінь зрілості
посттрансформаційної ринкової економіки в Україні.

Свідома розробка трансакційної політики в першу чергу необ-
хідна для подолання диспропорцій у розвитку трансакційного сек-
тора з метою скорочення надмірних трансакційних витрат, що пе-
решкоджають розвитку деяких його важливих складових. У першу
чергу трансакційна політика має стимулювати подальше зростання
величин інституціалізованого трансакційного сектора. Основними
питаннями вже постають не стільки кількісні перетворення, що від-
дзеркалюються у структурі економіки, скільки якісні перетворення
інституціалізованого трансакційного сектора. У цьому знаходить ві-
дображення сучасний стан розвитку, на якому зараз знаходиться
Україна – це етап європейської інтеграції, для якого якісні зміни
взагалі стоять на першому місці.
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ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ

Парадигмальні зрушення, що відбуваються в теорії фінансів,
загострюють необхідність дальших пошуків інноваційних методів
досліджень, спрямованих на розвиток змісту фінансових дефіні-




