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МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

УДК 338.467 

РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА РИНКОВИХ МЕТОДІВ 
РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Білюк А.В. 
кандидат наук з державного управління 

Енергодарський інститут державного та муніципального управління “КПУ” 
 

Annotation 
In the article co-operation of state and mar-

ket methods of adjusting of insurance activity 
is analysed in Ukraine. Probed forming of mar-
ket conditions of development of insurance. 
Considered mechanisms of government con-
trol of the system of insurance supervision. 
Establishment basic principles of perfection of 
public policy in industry of insurance. 

Анотація 
У статті проаналізовано взаємодію дер-

жавних та ринкових методів регулювання 
страхової діяльності в Україні. Досліджено 
формування ринкових умов розвитку стра-
хування. Розглянуто механізми державного 
регулювання системи страхового нагляду. 
Встановлено основні засади вдосконалення 
державної політики в галузі страхування. 

Ключові слова 
Страхування, страховий нагляд, страхо-

вий ринок, державне регулювання, конкуре-
нція. 

І. Вступ 
У міру розвитку економіки України та її 

інтеграції в світову економічну систему від-
буватиметься розвиток українського страху-
вання. Роль страхування особливо важлива 
в контексті економічних перевтілень, оскіль-
ки воно стимулює розвиток ринкових відно-
син і ділової активності, покращує інвести-
ційний клімат. Рівень розвитку страхового 
ринку відображає можливості економічного 
зростання країни. 

Така увага до проблем страхування по-
яснює й підкреслює актуальність тематики 
дослідження, присвяченого вирішенню про-
блем удосконалення основ державного ре-
гулювання та ринкових механізмів розвитку 
страхування в умовах економіки. Роль і міс-
це страхування в системі організації безпе-
ки діяльності господарюючих суб’єктів і на-
селення в країнах з розвинутою ринковою 
економікою є орієнтиром для розвитку всієї 
системи страхування в Україні. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – вирішити наукове завдання 

обґрунтування необхідності й визначення 
пріоритетних напрямів удосконалення дер-
жавних і ринкових механізмів розвитку віт-
чизняного ринку страхування; завдяки ана-
лізу зарубіжного й вітчизняного досвіду 
страхової діяльності виявити оптимальні 
форми взаємодії між державним і ринковим 
механізмами регулювання; виявити недолі-
ки державного регулювання ринку страху-
вання на основі аналізу практичної діяльно-
сті страхових організацій; сформулювати 
практичні рекомендації щодо вдосконален-
ня державного механізму забезпечення 
страхової діяльності, зокрема щодо поліп-
шення контролю й нагляду за діяльністю 
страхових компаній з боку державних орга-
нів. 

ІІІ. Результати 
Завдяки демонополізації й розвитку 

страхування витрати системи соціального 
забезпечення, що зростають, дають змогу 
перенести частину відповідальності з дер-
жави на її громадян. Приватний сектор у 
страхуванні розвивається, насамперед, за 
допомогою зростання конкуренції для за-
безпечення потреб громадян у захисті себе, 
своєї родини й власності, свого бізнесу, а 
також потреб держави скоротити свої ви-
трати й передати відповідальність страхо-
вому бізнесу. У зв’язку з подібними перет-
вореннями виникає потреба в законодавчій і 
виконавчій системах, здатних забезпечити 
захист споживачів і підтримку платоспромо-
жності страхових організацій. 

Мета розвитку ринку страхування, що діє 
на основі принципів ринкової економіки, – 
це створення ефективних систем регулю-
вання й контролю, основним завданням 
яких є захист страхувальників. За умови 
державного контролю за системою страху-
вання держава бере участь на всіх рівнях 
операцій страхування – вона затверджує й 
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нерідко визначає тарифні ставки, умови, 
види й строки пропонованих страхових пос-
луг. Держава виступає гарантом безпеки й 
платоспроможності страхових операцій. 

Незважаючи на успіхи в 2007–2008 рр., 
страховики залишаються дрібними фінан-
совими інститутами. У списку найбільших 
банків найбільша страхова компанія України 
зайняла б місце на початку четвертого де-
сятка. А в разі злиття сотні найбільших 
страховиків в одну компанію вона могла б 
претендувати лише на сьоме місце. Найбі-
льші банки, незважаючи на досягнутий роз-
мах операцій, протягом 2007 р. нарощували 
свої активи й капітали приблизно в три рази 
швидше, ніж страховики. 

Розвиток страхування передбачає ство-
рення ринків, що діють за правилами конку-
ренції, за якими жоден з учасників не може 
одержати домінуюче становище або нав’я-
зувати свої умови іншому ринку. Прозорість 
та інформаційна доступність мають перебу-
вати на рівні, достатньому для того, щоб 
продавці й покупці могли приймати усвідом-
лені рішення, засновані на реальній інфор-
мації. З розвитком ринку страхування меха-
нізм твердого ціноутворення змінюється, і 
тарифи визначаються ринковою кон’юнкту-
рою. Те саме відбувається з пропозицією 
послуг. 

Зміни в структурі ринку, викликані поя-
вою нових компаній і, як наслідок, загост-
рення конкуренції дають змогу вітчизняним, 
а часто й іноземним учасникам, прийти на 
цей ринок. Демонополізація операцій пере-
страхування також приводить на ринок но-
вих учасників. В цілому змішана економіка 
створює умови для зростання попиту на 
страхові послуги, у тому числі й у міру того, 
як приватизуються державні підприємства й 
організації. Адже будучи державними, ці 
організації цілком обходилися самостраху-
ванням. 

Розвиток ринкових принципів в економіці 
змінює суть участі держави в регулюванні 
страхування. Отже, роллю держави стає: 
– установлення правил поведінки на 

страховому ринку; 
– створення законодавства у сфері фі-

нансової безпеки (питання платоспро-
можності й захисту споживачів); 

– розробка системи (систем) стимулюван-
ня розвитку страхування; 

– організація служби контролю (нагляду) 
за страхуванням. 

Однак створити законодавство – це тіль-
ки перший крок, воно має бути реально вті-
леним у життя в усіх секторах економіки й 
підкріплено діючим і ефективним контро-
лем. Тому дуже важливо, щоб органи конт-
ролю (нагляду) за страхуванням були за-
безпечені всіма необхідними ресурсами. 

Із цього погляду, неефективність контро-
лю за страхуванням може бути пояснена 
такими чинниками: 
– недостатньою чисельністю співробітни-

ків страхового нагляду; 
– недостатнім рівнем кваліфікації співро-

бітників страхового нагляду, безперерв-
ними змінами структури й місця органу 
нагляду в системі органів державної ви-
конавчої влади; 

– недостатнім рівнем оплати праці; 
– відсутністю сучасних способів обробки й 

передачі даних; 
– неефективним використанням територі-

альних інспекцій нагляду для функцій 
контролю; 

– недостатнім закріпленням у законах і 
законодавчих актах контрольних повно-
важень та дій, застосовуваних наглядом 
до страхових організацій, недостатньо 
проробленою системою санкцій при по-
рушеннях, виявлених у діяльності стра-
хової організації. 

Ефективність державного нагляду за ді-
яльністю страхових організацій може бути 
зведена до таких компонентів: 
– організація надання, пошуку й викорис-

тання достовірної та повної фінансової, 
бухгалтерської й іншої інформації; 

– сучасні способи мотивації й відповіда-
льності за результати діяльності праців-
ників нагляду; 

– перманентність, своєчасність і повнота 
(тотальність) нагляду; 

– дієвість і оперативність у застосуванні 
санкцій з боку нагляду. 

Ринкові перетворення в економіці мають 
бути спрямовані на створення умов підпри-
ємницької волі, відповідальності й підзвітно-
сті, на оптимізацію розподілу ресурсів і збі-
льшення виробничої ефективності. Крім то-
го, вони сприяють кращому співвідношенню 
попиту та пропозиції, а також підвищенню 
якості послуг при нижчих цінах. Що стосу-
ється безпосередньо страхування, то поява 
на ринку нових учасників (місцевих або іно-
земних, які засновують свої підприємства 
або надають послуги через кордон) може 
привести до більш ефективного співробіт-
ництва й розподілу ризиків, що є основою 
механізму страхування. Отже, можна споді-
ватися, що зміни в економіці приведуть до 
збільшення обсягу застрахованих ризиків. 

Сучасні українські економічні перетво-
рення, виходячи з тези про те, що ринок сам 
розставить усе на свої місця, містять у собі 
помилку: перетворення успішно відбува-
ються тоді, коли їх розуміє й підтримує бі-
льша частина суспільства. Зміни в суспіль-
ній свідомості не встигають за темпом змін, 
що відбуваються в українському суспільстві. 
Для подолання цього розриву потрібна спе-
ціальна інформаційна робота. 
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Разом з тим у ринковій економіці, в якій 
тиск із боку конкурентів може змусити де-
яких страховиків вести несумлінну діяль-
ність для одержання частини ринку, досить 
висока ймовірність неплатоспроможності 
страхових компаній. Розгляд таких ситуацій 
має бути одним із заходів щодо захисту 
прав страхувальників. Такі заходи містять у 
собі законодавчі аспекти фінансової безпе-
ки: наприклад, підвищені стандарти щодо 
капіталу й вимог платоспроможності, нор-
мативи безпечного інвестування й виділен-
ня резервів. При цьому законодавство не 
повинно ставити за мету зведення нанівець 
імовірності фінансових втрат, адже в такому 
разі законодавчі вимоги виявляться настіль-
ки твердими, що страхування виявиться не-
привабливим для інвестування в нього кош-
тів. Для нагляду за дотриманням існуючих 
норм дуже важливо створити ефективну 
інформаційну систему, засновану на чітких 
правилах звітності й обліку. 

Іншим важливим фактором є поліпшення 
прозорості й інформаційного забезпечення 
ринку (як до укладання договору страхуван-
ня, так і під час його дії) для страхувальни-
ків. Для того, щоб збалансувати інформа-
ційну нерівноправність, що може існувати 
при укладанні договору, було б корисним 
відслідковувати складання текстів договорів 
і полісів страхування. На жаль, ситуація, що 
склалась, і потенціал інформаційних мето-
дів є не цілком усвідомленими страховика-
ми. Керівники провідних страхових компаній 
досить активно застосовують методи впли-
ву на суспільне інформаційне середовище, 
але в основному для вирішення завдань 
зміцнення свого власного іміджу й з метою 
конкурентної боротьби. А страхувальникові 
потрібна позитивна оцінка об’єктивного кон-
сультанта. Негативна інформація про кон-
курентів рикошетом б’є по рівню довіри до 
всього страхового ринку. 

Важливим фактором, покликаним захис-
тити інтереси споживачів, є їхнє навчання й 
створення організацій, відповідальних за 
роботу зі скаргами страхувальників. Слід 
розглянути створення гарантійних фондів 
для захисту споживачів від наслідків непла-
тоспроможності страховиків. В умовах пере-
творення економіки й відповідного зниження 
контролю за діяльністю компаній зростає 
значення нагляду за посередниками (аген-
тами, брокерами). Відкриття ринку для іно-
земних учасників (як прямо, так і через пе-
рестрахування) викликає цілий ряд питань 
захисту страхувальників, особливо, якщо це 
стосується форм участі й оцінювання без-
пеки. 

Розвиток ринку страхування не варто ро-
зглядати як швидку подію. Процес адаптації 
відбувається як з боку сектора страхування, 
так і з боку нагляду за ним. Щоб досягти 

рівня розвинутих ринків, необхідний перехі-
дний період, протягом якого послідовно бу-
дуть уведені елементи вільного розвинутого 
страхового ринку. 

Щоб страховий ринок міг стабільно роз-
виватися, необхідно створення (на законо-
давчій основі) правил функціонування ринку 
страхування, особливо нормативів фінансо-
вої стійкості щодо капіталу, платоспромож-
ності, інвестицій і виділення резервів, а та-
кож правил укладання договорів страхуван-
ня й надання споживачам інформації. Зако-
нодавство має визначати роль і повнова-
ження органів контролю для того, щоб гара-
нтувати їм певний рівень незалежності. 

На першому етапі перехідного періоду 
нормативи (особливо щодо платоспромож-
ності) повинні бути й були досить простими і 
ясними. Вони являли собою спрощені варі-
анти тих нормативів, які діють у розвинутих 
країнах, з урахуванням місцевої специфіки. 
Вимоги щодо капіталу встановлюються на 
досить високому рівні, але відповідно до 
рівня діяльності (наприклад, розглянуті ви-
моги можуть залежати від класу прийнятого 
страхування, а також від того, чи є це пря-
мим страхуванням або перестрахуванням) 
для того, щоб уникнути фрагментації ринку 
й появи ненадійних страховиків або пере-
страхувальників. Розроблено стандарти фі-
нансового обліку й вимоги надання звітності 
для забезпечення ефективного нагляду за 
цим сектором. На цьому етапі питання іно-
земної участі (і форм такої участі) вирішу-
ється в кожному полісі самостійно, але при 
цьому не слід забувати про перевірку надій-
ності, а також капіталу й досвіду іноземного 
учасника. 

Розвиток страхового ринку може вияви-
тися більш швидким, якщо цей сектор еко-
номіки нагромадить досвід, а споживачі 
зможуть краще розбиратися в питаннях 
страхування. 

Поява нових ринків у країнах, де раніше 
не було досвіду приватного, або навіть дер-
жавного, страхування, означає, що ці ринки 
досить слабко залучені (або взагалі не за-
лучені) у міжнародну торгівлю, відповідно, 
там була незначна потреба в страхуванні 
відповідальності або майна. Більшість, або 
навіть усі, послуги страхування надавала 
держава, і не завжди успішно. У споживачів 
немає особливих причин купувати страхові 
поліси, і вони, швидше за все (і зовсім при-
родно), будуть ставитися до страхування з 
деякою підозрою. Недостатність знань і до-
свіду в страхувальників, а також перші пре-
мії, які принесе готівка, тобто “живі гроші” 
задовго до того, як настане час виплачувати 
позовні відшкодування, можуть створити 
основу для зловживань. 

Однак перед тим, як увести суворе й 
тверде регулювання, необхідно взяти до 
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уваги такий аспект, як розвиток підприємни-
цької ініціативи й створення можливостей 
для появи на ринку нових учасників. Так чи 
інакше, законодавство, що розвивається, 
повинно збільшити довіру й рівень інфор-
мованості страхувальників, водночас нада-
ти можливість для досвідчених і нових стра-
ховиків конкурувати й відстоювати своє міс-
це на ринку. Ще одним фактом є те, що жо-
дна з вище зазначених національних систем 
не в змозі дозволити собі дорогу систему 
контролю. Тому важливо взяти до уваги, що 
вимоги до контролю за страхуванням мають 
бути гнучкими для відстеження мінливої си-
туації в міру розвитку ринку страхування. 

З іншого боку, надмірно вільне законо-
давство, що залишає багато питань на роз-
суд органів контролю, може викликати не-
певність у потенційних інвесторів, що знач-
но обмежить розвиток цього сектора. 

У змішаній економіці розвинутих країн 
роль держави далеко не однакова. Вона 
відрізняється за масштабами, формами й 
методами впливу на економіку, готовністю 
суспільства приймати й підтримувати втру-
чання держави в господарську діяльність. Ці 
відмінності зумовлені багатьма факторами 
матеріального й фінансового порядку, впли-
вом традицій і уявлень, характерних для 
цього суспільства, рівнем його культури. 
Стосовно страхової сфери роль держави 
виявляється в таких її економічних функці-
ях: 
– організація антимонопольного регулю-

вання страхування; 
– створення умов і підтримка конкуренції 

на страховому ринку; 
– збереження державного сектора, що 

використовує ринкові принципи управ-
ління економікою. 

Всі ці функції, з одного боку, спрямовані 
на забезпечення функціонування страхово-
го ринку, а з іншого – на його корегування й 
модифікацію, необхідні для нейтралізації 
негативних чинників, що з’являються. Дер-
жава тут не відіграє пасивної ролі, включа-
ючись у саму систему ринкового механізму, 
користуючись його регуляторами, спираю-
чись на його закономірності. Разом з тим 
роль держави аж ніяк не зводиться до 
управління підконтрольними її страховими 
організаціями, власниками яких воно є. Еко-
номічна роль держави передбачає регулю-
вання страхування в цілому, розглядаючи 
всіх учасників страхового ринку як єдину 
систему. 

IV. Висновки 
Основні засади вдосконалення держав-

ної політики в галузі страхування базуються 
на європейських підходах до контрольної 
діяльності держави, які формуються міжна-
родною організацією страхових наглядів та 

Комітетом зі страхування при Європарла-
менті. Їх можна визначити так: 
– подальша інтеграція України в міжнаро-

дні страхові структури; 
– розвиток законодавчої й нормативної 

бази; 
– розробка стандартів електронного обігу 

та обліку; 
– створення умов для взаємовигідної інте-

грації страхової та банківської систем; 
– формування об’єднань страховиків з 

найважливіших проблем страхування; 
– створення оптимальної структури спів-

відношення між обов’язковим і доброві-
льним страхуванням; 

– залучення страхового ринку до вирі-
шення найважливіших питань соціаль-
ного страхування; 

– створення комплексної системи підгото-
вки, перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації кадрів. 

Розвиток українського страхового ринку 
об’єктивно супроводжуватиметься хворо-
бами зростання, які на різних етапах були 
характерні для провідних страхових ринків 
зарубіжних країн. Це, насамперед, недоста-
тній фінансовий потенціал українських 
страховиків, низька технологічність здійс-
нення страхових операцій, відсутність нор-
мального конкурентного середовища як фа-
ктора постійного підвищення якості страхо-
вих послуг. Виходячи з досвіду в галузі 
страхування, можна використати ряд най-
більш важливих правил формування й ре-
гулювання страхових ринків, зокрема: 
– для забезпечення захисту споживача, 

захисту економіки в цілому мають бути 
встановлені відповідні в розумних ме-
жах регуляторні положення; 

– страховики мають допускатися на ринок 
за суворими ліцензійними критеріями; 

– страхування є виключним видом діяль-
ності страхового товариства; 

– держава не має перешкоджати виходу 
на національний ринок іноземних стра-
ховиків; 

– держава має встановити чіткі межі пра-
вового поля для укладення страхових 
контрактів; 

– держава повинна мати спеціальні зако-
ноположення щодо податкових пільг, 
звільнень, відрахувань у страховій сфе-
рі, зокрема, в пенсійному страхуванні, 
близькому до страхування життя; 

– кожна держава повинна мати незалеж-
ний спеціалізований орган у справі на-
гляду за страховою діяльністю; 

– страхові компанії, здійснюючи страхову 
діяльність, повинні мати достатній запас 
платоспроможності і працювати на аде-
кватних тарифах; 

– страхові посередники, які працюють на 
ринку, мають бути зареєстровані за від-
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повідними вимогами (за рівнем кваліфі-
кації, рівнем капіталу тощо); 

– обов’язкове страхування має здійсню-
ватися в галузях, насамперед у в соціа-
льній сфері, де страхові ризики мають 
масовий характер, а страхові фонди 
формуються досить великою кількістю 
страхувальників; 

– на ринку страхування й перестрахуван-
ня має бути чесне конкурентне середо-
вище; 

– держава має всебічно розширювати мі-
жнародне співробітництво у сфері обмі-
ну інформацією про діяльність страхо-
вих компаній. 

Цілком природно, що становлення украї-
нського страхового ринку буде проходити з 
певними винятками з вищенаведених пра-
вил. Проте рівень прояву характерних рис 
цих правил на страховому ринку може бути 
мірилом інтегрованості українського ринку у 
світовий. 

Позитивним прикладом цього може бути 
досвід страхових компаній європейських 
країн зі страхування та визначення чітких 
стратегічних цілей, таких як: 
– розвиток та розширення всіх видів стра-

хування завдяки впровадженню євро-
пейських і світових технологій; 

– реалізація страхових продуктів у прямій 
залежності від потреб ринку; 

– максимальний обсяг охоплення ринку, 
повне обслуговування потреб клієнтів, 
лідерство в питаннях зниження собівар-
тості страхових премій; 

– побудова розгалуженої мережі індивіду-
ального обслуговування, пошук та роз-
робка нових видів страхування. 

Удосконалення державного нагляду за 
страховою діяльністю необхідно спрямувати 
на: 
– посилення якості виконання органами 

державної виконавчої влади функцій 
щодо нагляду за страховою діяльністю в 
напрямах запобігання: банкрутства 
страховиків, грубого порушення ними 
зобов’язань перед страхувальниками, 
здійснення псевдострахування з метою 
відмивання грошових коштів, виплати 
керівникам та іншим відповідальним 
особам підприємств, особливо держав-
ного сектора, незаконних комісійних ви-
нагород; 

– підвищення статусу Укрстрахнагляду до 
Державного комітету в справах нагляду 
за страховою діяльністю; 

– уточнення Укрстрахнаглядом разом з 
Палатою аудиторів України вимог щодо 
здійснення обов’язкового щорічного ауди-
ту страхових компаній і визначення пе-
реліку аудиторських фірм, яким, вихо-
дячи із забезпечення необхідними фахі-
вцями, можна доручати здійснення ау-

диту страхових компаній. Необхідно 
встановити приблизні розцінки оплати 
за аудит. Такий захід дасть змогу під-
вищити якість і відповідальність за дос-
товірність висновків за наслідками ауди-
ту, зменшити кількість перевірок страхо-
виків з різних питань їх діяльності; 

– обґрунтування створення, реорганізації і 
ліквідації страхових компаній. Слід пе-
редбачити розширення прав Укрстрах-
нагляду, в тому числі стосовно пого-
дження з Комітетом кандидатур керівни-
ка і головного бухгалтера страхової 
компанії. При цьому мають бути врахо-
вані наявність у претендента вищої фа-
хової освіти та досвіду роботи в страху-
ванні, відсутність судимості, аморальних 
вчинків тощо; 

– опрацювання проектів нормативно-інструк-
тивних документів щодо розробки біз-
нес-планів, ведення спеціального облі-
ку, аналізу і звітності страховиків, вклю-
чаючи форму балансу; здійснення ре-
єстрації, обліку та сертифікації страхо-
вих посередників. При цьому слід зосе-
редити увагу на максимальному набли-
женні цих документів і процедур до між-
народних стандартів; 

– посилення кадрового потенціалу конт-
рольних органів за рахунок залучення 
до роботи в них працівників, що мають 
достатній теоретичний рівень і практич-
ний досвід страхової діяльності; вирі-
шення питання мотивації до кращої 
праці службовців Укрстрахнагляду, що 
дасть змогу уникнути плинності кадрів і 
підвищити професійні вимоги до них; 

– передбачення щорічних відрахувань 
страховиками частини прибутку отрима-
них страхових премій на спеціальний 
рахунок Укрстрахнагляду із цільовим 
використанням цих коштів на форму-
вання інформаційно-методичної бази, 
фінансування науково-пошукових робіт 
із страхування. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ 
ВЛАДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

Васильєва О.І. 
кандидат наук з державного управління, доцент 

докторант Національної академії державного управління при Президентові України 
 

Annotation 
Stands the Perspective purpose of foreign 

policy of Ukraine its membership in European 
Union. The necessity of exit from a transforma-
tion crisis, reformation of the legal system, 
providing of stable development of the state 
requires the leadthrough of constitutional and 
administrative reforms which effectiveness of 
other reforms in Ukraine is impossible without. 

Анотація 
Перспективною метою зовнішньої полі-

тики України постає її членство в Європей-
ському Союзі. Необхідність виходу із тран-
сформаційної кризи, реформування право-
вої системи, забезпечення сталого розвитку 
держави потребує здійснення конституцій-
ної й адміністративної реформ, без повно-
цінного проведення яких результативність 
інших реформ в Україні неможлива. 

Ключові слова 
Конституційна реформа, адміністративна 

реформа, публічна адміністрація. 
І. Вступ 
Відповідно до національного законодав-

ства, перспективною метою зовнішньої по-
літики України постає її членство в Євро-
пейському Союзі в результаті створення 
розвинутої, правової, цивілізованої євро-
пейської держави з високим рівнем життя, 
культури та демократії. Внаслідок тих змін у 
зовнішній та внутрішній політиці України, що 
відбулися на початку 90-х рр. ХХ ст., уся 
раніше створена система державного 
управління стала неефективною; виявилася 
недосконалою організаційна побудова орга-
нів державної влади в Україні. Необхідність 
виходу із зазначеної трансформаційної кри-
зи, реформування правової системи та за-
безпечення сталого розвитку держави пот-
ребує здійснення конституційної й адмініст-
ративної реформ в Україні, без повноцінно-
го проведення яких неможливе здійснення 
інших реформ. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є дослідження основних 

передумов реформування органів виконав-
чої влади та місцевого самоврядування в 
Україні, з’ясування завдань та необхідності 
такого реформування з огляду на інтеграцію 
України до ЄС і сучасний політичний та со-
ціально-економічний стан у країні. 

ІІІ. Результати 
Концепція адміністративної реформи в 

Україні була схвалена 25.08.1998 р. Держа-
вною комісією з проведення в Україні адмі-
ністративної реформи, яка була створена 
Указом Президента України від 07.07.1997 р., 
а іншим Указом Президента “Про заходи 
щодо впровадження Концепції адміністра-
тивної реформи в Україні” від 22.07.1998 р. 
№ 810 установлено покласти в основу здій-
снення реформування системи державного 
управління основні положення цієї Концепції 
[2]. 

Зміст адміністративної реформи, відпо-
відно до зазначеної Концепції, полягає, з 
одного боку, у комплексній перебудові існу-
ючої в Україні системи державного управ-
ління всіма сферами суспільного життя, а з 
іншого – у розбудові деяких інститутів дер-
жавного управління, яких Україна ще не 
створила як суверенна держава. Таким чи-
ном, під адміністративною реформою розу-
міємо комплекс організаційно-правових за-
ходів, спрямованих на трансформацію дію-
чої системи і структури органів державного 
управління з метою забезпечення їх ефек-
тивного функціонування, вчасного та повно-
го виконання покладених на них завдань, 
надійного забезпечення прав та законних 
інтересів людини й громадянина, а також на 
створення в разі необхідності нових інститу-
тів державного управління. 

Головною метою адміністративної рефо-
рми постає найповніше забезпечення кон-
ституційних прав і свобод громадян, право-
вих засад організації державної влади, 
принципу верховенства права, гуманістич-
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них вимог щодо діяльності держави шляхом 
створення такої системи органів державної 
влади, яка буде здатна істотно сприяти еко-
номічній стабільності в країні, підвищенню 
якісних стандартів життя та ефективності 
проведення економічних, політичних та со-
ціальних реформ, надання високоякісних 
послуг населенню. 

Для досягнення мети адміністративної 
реформи було вироблено ряд завдань, що 
мали першочергове значення: формування 
ефективної організації виконавчої влади як 
на центральному, так і на місцевому рівнях 
управління; формування сучасної системи 
місцевого самоврядування; запровадження 
нової ідеології функціонування виконавчої 
влади та місцевого самоврядування як дія-
льності щодо забезпечення реалізації прав і 
свобод громадян, надання державних та 
громадських послуг; організація на нових 
засадах державної служби та служби в ор-
ганах місцевого самоврядування; створення 
сучасної системи підготовки та перепідгото-
вки управлінських кадрів [3]. У результаті 
проведеного аналізу завдань, які мають бу-
ти вирішені під час адміністративної рефо-
рми, можна зробити висновок, що структур-
но-функціональні, організаційні та кадрові 
перетворення в Україні мають торкнутися, у 
першу чергу, органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. 

До першочергових завдань проведення 
адміністративної реформи, можна зараху-
вати: реформування міністерств, централь-
них органів виконавчої влади з метою чітко-
го розмежування політичних та адміністра-
тивних функцій; зміцнення місцевого самов-
рядування, створення умов, за яких органи 
місцевого самоврядування зможуть переби-
рати на себе окремі повноваження; прове-
дення чіткої межі між політикою та адмініст-
руванням, між політичними й адміністратив-
ними посадами [1]. Вважаємо, що останнім 
часом проведення адміністративної рефор-
ми в Україні тісно пов’язане з реалізацією 
конституційної реформи, змістом якої пос-
тає перерозподіл повноважень та відпові-
дальності між Президентом, Верховною Ра-
дою та Урядом України, запровадження 
прозорого механізму політичної відповіда-
льності через формування урядової коаліції. 

На нашу думку, проведення конституцій-
ної реформи певною мірою ускладнило та 
пригальмувало процес проведення адмініс-
тративної реформи, оскільки і Президент, і 
Верховна Рада, і Уряд у результаті отри-
мання нових повноважень деякий час не 
зможуть виробити ефективний механізм 
прийняття рішень та визначити нові можли-
вості органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, що може дестабілізувати 
політичну ситуацію в Україні та дискредиту-
вати імідж України на міжнародній арені. 

У результаті аналізу основних здобутків 
конституційної реформи, яка фактично роз-
почалася після проведення виборів до Вер-
ховної Ради України у березні 2006 р., мож-
на зробити висновок про наявність певних 
суперечностей у тексті змін до Конституції 
України, що свідчить про необхідність усу-
нення різночитань поправок до Конституції 
шляхом проведення конституційного проце-
су в межах правового поля, набуття відпові-
дності змін основним положенням Консти-
туції [5]. Проведення конституційної рефор-
ми стає необхідним, оскільки включає мо-
дернізацію адміністративної реформи, оп-
тимізацію системи державного управління, 
розвиток інститутів громадянського суспіль-
ства, реальне встановлення демократичних 
норм та політичної культури в Україні, що, у 
свою чергу, призеде до досягнення Украї-
ною того рівня політичної системи, що не-
обхідний для вступу до Європейського Сою-
зу, та налагодження якісного співробітницт-
ва з усіма країнами – членами ЄС у пріори-
тетних сферах суспільного життя. Отже, 
конституційна реформа в Україні має об’єк-
тивно зумовлений характер, а її належне 
продовження сприятиме своєчасному про-
веденню адміністративної реформи та дося-
гненню європейських стандартів [1]. 

Але навіть найдосконаліші нормативні 
акти можуть не працювати з багатьох при-
чин, а саме: через відсутність належної ко-
ординації між органами влади, що займа-
ються питаннями місцевого та регіонально-
го розвитку; через наявність численних 
конфліктів між органами виконавчої влади 
та органами, посадовими особами місцево-
го самоврядування тощо. Вважаємо, що з 
метою усунення зазначених недоліків необ-
хідно посилити інституційну підтримку здій-
снення державної регіональної політики. 

Таким чином, важливим напрямом про-
ведення адміністративної реформи в Україні 
постає формування нових інститутів, органі-
заційних структур та інструментів здійснен-
ня державного управління у сфері публічної 
влади. Цей напрям адміністративної рефо-
рми постає центральним, оскільки саме він 
пов’язаний з необхідністю впорядкування 
системи центральних органів виконавчої 
влади, підвищенням ефективності їх функ-
ціонування, посиленням провідної ролі міні-
стерств як головних суб’єктів вироблення та 
реалізації державної політики у різноманіт-
них галузях суспільного життя, реформу-
ванням системи місцевого самоврядування 
шляхом проведення муніципальної рефор-
ми. 

Відповідно до проекту Концепції рефор-
мування публічної адміністрації в Україні, 
який був розроблений Центром політико-
правових реформ, реформування публічної 
адміністрації постає виконанням суспільного 
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замовлення на ефективні, відповідальні та 
відкриті інститути виконавчої влади і самов-
рядування. Метою реформування публічної 
адміністрації постає створення ефективної 
системи публічної адміністрації, пріоритет-
ним завданням якої буде надання якісних 
публічних послуг, утвердження поваги до 
людини з боку публічних інституцій шляхом 
створення такої системи публічної адмініст-
рації, пріоритетом у діяльності якої є люди-
на. Серед основних завдань проведення 
реформи публічної адміністрації можна ви-
ділити такі: формування стабільної та ефек-
тивної організації і діяльності виконавчої 
влади; організація професійної, політично 
нейтральної та відкритої публічної служби 
(служби в органах виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування); створення систе-
ми спроможного місцевого самоврядування; 
зміцнення статусу громадянина у відноси-
нах з органами публічної адміністрації; га-
рантування підконтрольності публічної ад-
міністрації політичній владі та суспільству 
[4]. 

У результаті аналізу основних завдань 
реформування публічної адміністрації можна 
зробити висновок, що вони у своїй більшості 
збігаються із тими завданнями, які стояли 
на початку проведення адміністративної 
реформи, але стали більш виваженими, 
конкретизованими, враховують ті зміни, що 
відбулися в державі та суспільстві останнім 
часом, зокрема, початок проведення кон-
ституційної реформи, євроінтеграційні кро-
ки. Під час проведення реформування пуб-
лічної адміністрації в Україні необхідно 
обов’язково враховувати досвід проведення 
адміністративної реформи 1998–2007 рр., 
як позитивні, так і негативні її наслідки, з 
метою запобігання нових проблем або сво-
єчасного їх усунення. Реформування публі-
чної адміністрації в Україні має здійснюва-
тись відповідно до принципів законності, 
верховенства права, відкритості, відповіда-
льності, пропорційності, підконтрольності та 
ефективності [4]. 

На першому місці, на нашу думку, має 
знаходитись принцип служіння людині, гро-
мадянину та суспільству в цілому, оскільки 
пріоритет прав і свобод людини та громадя-
нина є однією із вимог, дотримання яких 
постає неодмінною умовою майбутнього 
членства України в Європейському Союзі. 
Крім того, вважаємо, що дотримання зазна-
ченого принципу сприятиме усуненню 
“бар’єру” між владою та населенням, вдос-
коналенню діяльності органів публічної вла-
ди, забезпечить стабільність інститутів пуб-
лічної адміністрації. 

Вважаємо за доцільне звернути увагу на 
існування “зеленої” та “білої” книг під на-
звою “Реформування публічної адміністра-
ції” та “Реформа публічної адміністрації в 

Україні”. У країнах – членах Європейського 
Союзу практика розробки й опублікування 
таких книг постає результатом публічного 
процесу формування політики й прийняття 
урядових рішень, є звичним інструментом 
роботи посадових осіб, що забезпечує ефе-
ктивність, відкритість, послідовність і перед-
бачуваність роботи урядів у цих країнах. 

Одним із способів передбачення можли-
вої реакції суспільства на майбутні урядові 
рішення у сфері реформування публічної 
адміністрації в Україні та завчасного їх кори-
гування була підготовка “зеленої” книги 
“Реформування публічної адміністрації”. У 
результаті вивчення основних положень 
“зеленої” книги можна зробити висновок, що 
вона постає одним із способів розробки 
прозорої та ефективної політики з питань 
реформування органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, у результаті на-
лежного ведення якої можливо створити 
таку систему публічної адміністрації євро-
пейського зразка, яка надаватиме адмініст-
ративні послуги населенню на належному 
рівні [6]. 

“Біла” книга створюэться після прове-
дення консультацій з громадськістю щодо 
основних положень “зеленої” книги, у ре-
зультаті яких розробляються певні пропози-
ції стосовно усунення виявлених недоліків 
та подолання суперечностей [7]. Отже, у 
результаті роботи над “білою” книгою відбу-
вається поглиблення взаємодії Уряду з гро-
мадськістю. 

Таким чином, можна зробити висновок, 
що вихід “білої” книги “Реформа публічної 
адміністрації в Україні” постає логічним про-
довженням “зеленої” книги, у якому врахо-
вано пропозиції та рекомендації щодо по-
долання політичної кризи в українському 
суспільстві. Але слід зазначити, що “зелену” 
та “білу” книги з проблем реформування 
публічної адміністрації у жодному разі не 
можна сприймати як альтернативу норма-
тивно-правовим актам, що були прийняті з 
цієї самої тематики, або застосовувати за-
мість цих актів, оскільки у книгах міститься 
ретельний аналіз ситуації, що склалася в 
країні у сфері органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, визначено коло 
проблемних питань та запропоновано певні 
шляхи їх усунення, а нормативно-правовий 
акт може бути прийнятий на основі цих книг 
або враховувати окремі моменти, що були в 
них висвітлені [1]. 

Найнижчою ланкою владних взаємовід-
носин у реалізації державної регіональної 
політики мають стати органи місцевого са-
моврядування як представницькі органи те-
риторіальних громад, усіх громадян, що 
проживають на відповідних територіях. 

На сьогодні відсутнє чітке розмежування 
повноважень, відповідальності та коорди-
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нації діяльності між органами виконавчої 
влади та органами місцевого самовряду-
вання на регіональному і субрегіональних 
рівнях. Фундаментом регіонального розвит-
ку має стати самостійність регіонів щодо 
визначення цілей свого розвитку та можли-
вості фінансування заходів для їх реалізації, 
передусім, за рахунок власних джерел та 
залучених інвестицій. Ыдеться про те, що 
основою політики економічного зростання 
на регіональному рівні має стати раціональ-
не використання трудового потенціалу та 
виробничих ресурсів, максимальне сприян-
ня розвитку малого та середнього бізнесу, 
забезпечення раціонального використання 
навколишнього середовища. 

У перспективі реформувати систему ре-
гіональної влади необхідно в напрямі пере-
дачі функцій виконавчої влади органам міс-
цевого самоврядування, що супроводжуєть-
ся: 
– зміною юридичної природи обласних 

рад; 
– створенням виконавчих органів облас-

них рад; 
– зміною статусу обласних державних 

адміністрацій. Вони мають перетворити-
ся на органи, що здійснюють контроль-
но-наглядові функції за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування та забез-
печують виконання в межах регіону фу-
нкцій виконавчої влади, які мають зага-
льнодержавний характер і не можуть 
бути передані в систему місцевого са-
моврядування. 

IV. Висновки 
Таким чином, у результаті проведеного 

дослідження можна зазначити, що воно є 
спробою виявлення передумов проведення 
реформи публічної адміністрації, враховую-
чи прагнення України набути повноправного 
членства в Європейському Союзі. Метою 
реформування відносин “центр – регіони” 
має стати подолання негативного впливу 
централізації публічної адміністрації та фо-
рмування ефективної моделі взаємодії 
центральних, регіональних і місцевих орга-
нів влади. 

Для добре збалансованого функціону-
вання всіх рівнів самоврядування в країні і 
чіткого розуміння та поділу відповідних пов-
новажень Конституція і законодавство ма-
ють однозначно відрізняти місцеве самов-
рядування від регіонального, а останнє – від 
органів державної влади на місцях. 

Запровадження регіонального самовря-
дування вимагає законодавчого визначення 
поняття та обсягу повноважень регіонально-
го самоврядування, порядку формування та 
процедури діяльності представницького й 
виконавчого органів, їх посадових осіб, що 
має бути предметом окремого закону про 
правовий статус області. Засадничим мо-
ментом має стати чітке розмежування рівнів 
виключної компетенції місцевого та регіона-
льного самоврядування, які не повинні пе-
ретинатися. 
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Анотація 
У статті проаналізовано суть туристичної 

політики держави, її особливості, повнова-
ження органів державної влади в галузі ту-
ризму, сучасні форми організації туризму.  

Ключові слова 
Туристичні послуги, державна політика, 

ресурси, орган державної влади, управлін-
ня, туристична політика, державна програ-
ма. 

І. Вступ 
Усі держави світу прагнуть до найбільш 

ефективного використання наявних турис-
тично-рекреаційних ресурсів з метою утри-
мання провідних позицій на міжнародному 
туристичному ринку. Для України ця про-
блема значно ускладнюється, оскільки їй 
потрібно ще зайняти достойне місце серед 
високорозвинутих туристичних держав. 
Враховуючи наявні труднощі трансформа-
ційного періоду, відносну слабкість націона-
льного бізнесу, відсутність досвіду туристи-
чної діяльності в умовах світової конкурен-
ції, дієва підтримка перспективних галузей 
економіки, однією з яких є туризм, украй не-
обхідна і має бути постійно в центрі уваги 
державної політики. У численних публікаці-
ях часто використовується термін “держав-
на політика”. Як правило, він означає наміри 
органів державної влади вжити певних за-
ходів загального характеру для вирішення 
визначених завдань, тобто для здійснення 
державного управління та регулювання. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити інституційні за-

сади державної політики у сфері туристич-
них послуг. 

ІІІ. Результати 
Оскільки можливості саморегулювання 

туристичної галузі є характерними лише для 
раннього етапу розвитку і на сьогодні повні-
стю вичерпані, постала гостра необхідність 
у формуванні дієвої державної туристичної 
політики. Причинами цього є: масовість ту-
ристичних подорожей; залучення багатьох 
країн і регіонів до туристичного бізнесу, за-
гострення конкурентної боротьби на міжна-
родному туристичному ринку; збільшення 
кількості галузей, організацій та підпри-
ємств, зайнятих у галузі туризму; посилення 
економічної, соціальної, культурної, полі-
тичної ролі туризму в національному й між-
народному масштабах тощо. 

Поняття “туристична політика” виникло у 
той момент, коли туризм перетворився в 
масове соціально-економічне явище і став 
відігравати важливу роль у розвитку бага-
тьох держав. 

Єдиного визначення поняття “туристична 
політика” в наукових джерелах не існує. 
Найбільш чітке тлумачення цього терміна 
подане в праці В.Г. Герасименка і тракту-
ється як система методів, впливів і заходів 

соціально-економічного, правового, зовніш-
ньополітичного, культурного й іншого харак-
теру, яка здійснюється парламентами, уря-
дами, державними і приватними організаці-
ями, асоціаціями і закладами, що відпові-
дають за туристичну діяльність, з метою 
регулювання і координації туристичної галу-
зі, створення умов для розвитку туризму [4, 
с. 39]. 

Державна туристична політика являє со-
бою своєрідний спектр загальної політики 
держави, але існують і деякі специфічні фа-
ктори, під впливом яких вона формується. 
До них належать природні умови країни; 
транспортна мережа і транспортна доступ-
ність; соціальні фактори: умови життя лю-
дей, система відпусток; економічні фактори, 
пов’язані зі створенням економічної основи 
для розвитку туризму (стабільні валютно-
фінансові, зовнішньоекономічні відносини); 
правові фактори, пов’язані зі створенням і 
функціонуванням туристичного законодав-
ства тощо. Туристична політика розгляда-
ється як діяльність держави щодо розвитку 
туристичної індустрії і суб’єктів туристичного 
ринку, вдосконалення процесу туристичного 
обслуговування громадян і закріплення на їх 
основі свого політичного, економічного і со-
ціального потенціалу. Вона являє собою 
сукупність форм, методів і засобів впливу 
держави на функціонування галузі туризму 
для досягнення конкретних цілей збережен-
ня і розвитку галузей економіки країни. 

Необхідність впливу органів державної 
влади на розвиток туризму доведена світо-
вою практикою. Так, в Гаазькій декларації 
по туризму, прийнятій у 1989 р. зазначено, 
що туризм має плануватися державною 
владою на комплексній і послідовній основі 
з урахуванням усіх аспектів цього феномена 
[6, с. 617]. 

Сьогодні в більшості країн світу з метою 
формування та реалізації туристичної полі-
тики на державній основі створені націона-
льні туристичні організації, основним за-
вданням яких є загальне управління розвит-
ком туризму, збільшення фінансових надхо-
джень від іноземного туризму, розширення 
туристичного сезону і напрямів туристичних 
потоків у нові туристичні регіони країни то-
що. В межах своїх повноважень вищезгада-
ні державні туристичні організації проводять 
рекламну, організаційну та дослідницьку 
роботу. 

За даними Всесвітньої туристської орга-
нізації, одержаними на основі вивчення дія-
льності майже 100 національних туристич-
них організацій світу, встановлено, що вони 
займаються представництвом на націона-
льних та міжнародних нарадах та конфере-
нціях, беруть участь у міждержавних пере-
говорах, здійснюють збір та обробку статис-
тичних даних на основі анкет, опитувань та 
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вивчення поведінки туристів, як власними 
силами, так і за допомогою спеціалізованих 
фірм [10, с. 72]. 

Більшість зазначених туристичних органі-
зацій займається регулюванням та контро-
лем підприємств туристичної індустрії, зок-
рема: розробленням та регулюванням діяль-
ності готельного бізнесу, контролем цін, кла-
сифікацією, видачею ліцензій та дозволів на 
будівництво, модернізацію і розширення 
об’єктів, розробленням правил та регулю-
ванням діяльності турагентств і туроперато-
рів, питаннями законодавства, здійсненням 
контролю за його виконанням, видачею ліце-
нзій на відкриття туристичних організацій, їх 
класифікацією. Майже 70% національних 
туристичних організацій займаються питан-
нями, пов’язаними з виконанням рішень різ-
номанітних міжнародних форумів щодо ска-
сування чи послаблення прикордонних фо-
рмальностей для туристів. У 60 країнах во-
ни беруть участь у підготовці кадрів як шля-
хом організації семінарів, навчальних курсів, 
так і за допомогою створення шкіл по готе-
льному господарству, туризму. В 67 держа-
вах національні туристичні організації бе-
руть участь у заходах, спрямованих на збе-
реження, захист та використання власних 
туристичних ресурсів і проводять їх оціню-
вання. Особливо виділяється участь у кам-
паніях із захисту природи, створення націо-
нальних парків та заповідників. 

Обсяг прав і повноважень національних 
органів по туризму не є однорідним у різних 
державах і варіює залежно від рівня розвит-
ку в них туризму. В одних країнах це спеціа-
лізовані міністерства по туризму (Італія, Си-
рія, Пакистан) чи управління по туризму, що 
за своїм статусом прирівнюються до мініс-
терств, а в інших – питаннями туризму відає 
департамент визначеного урядом одного з 
галузевих міністерств (Австрія), в деяких 
країнах – це неурядові комерційні організа-
ції, в основному національна асоціація ту-
ристичних агентств (Норвегія). Компетенція, 
завдання і функції національних органів та 
рівень урядового контролю за ними з боку 
держави також відрізняються [4, с. 43]. 

За даними Конгресу США, майже всі кра-
їни світу – 175 держав, тією чи іншою мірою 
регулюють сферу туризму. Необхідність ко-
ординаційної та стимуляційної участі дер-
жави підкреслюється і в рекомендаціях між-
народних організацій. 

У матеріалах симпозіуму Європейської 
економічної комісії ООН з планування тури-
зму визначається, що “туризм являє собою 
комплексне явище, пов’язане з різними жит-
тєво важливими галузями діяльності. Він 
містить у собі як можливості для розвитку, 
так і значні небезпеки” [8, с. 3]. 

Ризик виникнення збитковості туризму 
вимагає втручання державних органів у 

процес просування туристичного продукту 
на міжнародний ринок. Майже у всіх країнах 
світу держава бере активну участь у фінан-
суванні і розвитку туристичної інфраструк-
тури. Це втручання проявляється у виплаті 
дотацій туристичній індустрії, участі в екс-
плуатації, підтримці малорентабельних під-
приємств. Держава покриває витрати на 
негативні явища, що можуть виявитися не 
одразу. До них належать погіршення еколо-
гічного середовища, стану пам’яток історич-
ного та культурного минулого, антисоціальні 
явища тощо. Несуть державні органи та мі-
сцева влада і частину витрат на організацію 
соціального туризму, тобто туристичних пої-
здок для малозабезпечених соціальних 
верств населення. Найбільшого поширення 
набули такі види підтримки організації поїз-
док у період відпусток, як виділення спеціа-
льних фінансових ресурсів і надання щоріч-
них пільг чи знижок на тури та компенсація 
туріндустрії за розміщення за пільговими 
тарифами. Як правило, в субсидуванні соці-
ального туризму беруть участь, поряд з 
державними органами, профспілки та гро-
мадські організації. Нерідко державні витра-
ти здійснюються шляхом прямої участі дер-
жавних органів в експлуатації туристичних 
об’єктів і підприємств – готельних чи транс-
портних компаній: авіаційних, залізничних та 
морських, що потребують субсидій і дотацій 
[1, с. 127]. 

Сучасні форми організації туризму хара-
ктеризуються взаємодією значної кількості 
туристичних організацій як на мікро-, так і на 
макрорівнях, що діють у національних та 
міжнародних рамках. Сфера туризму являє 
собою надмірно складний механізм як з те-
хнічного, так і з організаційного погляду. Ту-
ристичні регіони характеризуються склад-
ною організаційною структурою, обумовле-
ною взаємодією національних підприємств 
туріндустрії з підприємствами традиційних 
секторів (будівництво, зв’язок, транспорт, 
легка промисловість, сільське господарство 
тощо) та міжнародними організаціями. 

Залучення до туризму виробництв як ма-
теріальної, так і духовної сфер, втягнення в 
орбіту його впливу ряду суміжних галузей, 
специфіка виробничого продукту обумов-
люють виключно складний і комплексний 
характер впливу туристичної індустрії на 
національну економіку та підвищує відпові-
дальність держав за формування ефектив-
них туристичних зв’язків. 

Процес зростання будь-якої економіки 
залежить від ряду факторів, що взаємоді-
ють. Крім загальних принципів, на яких ґру-
нтується туристична політика в багатьох 
країнах, практична реалізація стратегій 
здійснюється в рамках розроблених полі-
тичних механізмів. Політичне забезпечення 
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сталого розвитку туризму передбачає знач-
ну увагу до наявних проблем. 

Перша проблема стосується політики ту-
ризму, яка має бути представлена сприйня-
тим державою підходом до сталого розвитку 
туризму та визначеними ролями, що мають 
підтримувати всі учасники туристичної галу-
зі. Для розроблення ефективної політики 
держави необхідно мати надійні, вчасні та 
якісні інформаційні дані. Це забезпечує 
краще розуміння складних і довгострокових 
взаємовпливів туризму з іншими секторами 
та галузями економіки. Ефективність політи-
ки туризму значною мірою залежить від на-
явності інформаційних ресурсів. 

Друга проблема полягає у плануванні 
туризму в часових межах та операційних 
елементів як частини процесу визначення 
цілей, пріоритетів й засобів досягнення пос-
тавленої мети. Сталий розвиток туризму 
може бути досягнутий через інтегроване 
планування туризму. Крім того, планування, 
що базується на надійній та своєчасній ін-
формації, може забезпечувати зв’язок між 
національним економічним розвитком і ту-
ризмом. 

Третя проблема стосується управління 
сталим розвитком туризму, що включає 
просування, координацію та дії з метою фо-
рмулювання і здійснення політики туризму 
та планів, мобілізації ресурсів тощо. Це та-
кож стосується адміністративних проблем 
структури, функцій й обов’язків національної 
організації туризму. На більш загальному 
рівні проблеми управління передбачають 
взаємодію між урядом та іншими учасника-
ми, послідовну міжсекторну координацію, 
сприяння широкій участі громад та заходи, 
спрямовані на широке розповсюдження ви-
годи від туризму. 

Четверта проблема спрямована на за-
безпечення участі приватного сектора як 
головного учасника в забезпеченні туристи-
чних послуг. Тут важливим є заохочення до 
партнерства приватного сектора та громад-
ськості. Національна політика та державні 
програми розвитку туризму мають бути 
спрямовані на створення ділового оточення, 
формування адекватної законодавчої струк-
тури та посилення потужності держави для 
співпраці з приватним сектором, щоб зроби-
ти сталий розвиток туризму найвищим пріо-
ритетом. 

Міжнародний досвід формування турис-
тичної політики свідчить, що заснування 
державної політики на принципах сталого 
розвитку, разом із заходами щодо подолан-
ня наведених проблем, дає змогу реалізу-
вати туристичний потенціал країни і забез-
печити значний вплив туризму на соціаль-
ний та економічний розвиток. Утім, аналіз 
особливостей кожної країни, що полягають 
у культурно-історичних традиціях, фазі еко-

номічного розвитку та його динаміці, наяв-
ному досвіді туристичної діяльності тощо, 
передбачає, щонайменше, їх врахування 
при визначенні принципів побудови держав-
ної туристичної політики [3, с. 142]. 

Світова практика сформулювала осно-
воположні підходи до визначення принципів 
успішності туризму, що значною мірою обу-
мовлюють ефективність державної туристи-
чної політики та сприяють розвитку сталого 
туризму. Вони, в цілому, мають універсаль-
ний характер та спираються на вже отрима-
ний досвід успішної туристичної діяльності. 
Серед них: розвиток туризму за принципом 
“знизу вверх”, коли головним суб’єктом ту-
ристичної діяльності є місцева громада, а 
ресурси туристичної галузі забезпечуються 
місцевою економікою; заснування ефектив-
ного партнерства і співробітництва всіх уча-
сників туристичної діяльності та здійснення 
рівноправного розподілу вигод, що отриму-
ються внаслідок розвитку туризму; організа-
ція інформованості щодо туризму, включа-
ючи науково-аналітичні дослідження, що 
створює підґрунтя для запровадження інте-
грованого планування та кооперації; дотри-
мання обмежень туристичного впливу, 
об’єднання туристичної діяльності з оточен-
ням: екологічним, економічним, соціальним 
та культурним. 

У контексті використання цих принципів 
можливі варіанти щодо формування держа-
вної туристичної політики, які враховують 
специфічні умови її реалізації. 

Формування туристичної політики має 
рухатися в напрямку, що дає змогу показати 
стан держави з позиції її привабливості для 
інвесторів та якості управління, забезпечити 
фінансову стабільність, пов’язавши надхо-
дження з видатками мінімум на два-три ро-
ки. Ефективна економічна політика та сис-
тема планування дають можливість пов’яза-
ти довгострокові плани з поточними видат-
ками і забезпечити реалізацію туристичної 
політики на різних рівнях влади. Загалом, 
виважена туристична політика сприяє виро-
бленню механізмів щодо вирішення окре-
мих соціальних проблем, що безперечно 
впливає на політичну і соціальну стабіль-
ність, оскільки передбачає і дає змогу вести 
постійний діалог з громадськістю та є меха-
нізмом досягнення консенсусу і зворотного 
зв’язку. 

Для реалізації туристичної політики важ-
ливо визначити, що є ключовими фактора-
ми успіху туристичної сфери. Аналіз міжна-
родного досвіду свідчить, що значні резуль-
тати, які демонструють країни світу в розви-
тку туризму, забезпечуються не лише ефек-
тивною політикою урядів. У формуванні та-
кої політики країни спираються на певні за-
гальні принципи, відпрацьовані та сприйняті 
світовим співтовариством. Їх суть полягає в 
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розвитку туризму, який має ґрунтуватися на 
критеріях сталості, що означає здійснення 
туристичної діяльності у спосіб, який є еко-
логічно сприятливим у тривалій перспективі, 
життєздатним з економічного погляду та 
заснованим на соціальній рівності відносно 
місцевих громад. Туризм має впливати на 
сталий розвиток та бути об’єднаний з при-
родним, культурним та людським середо-
вищем, він не повинен порушувати збалан-
сованості, що характерна для більшості 
місць туристичного призначення. Туристич-
ну діяльність доцільно здійснювати з ураху-
ванням обмеженого впливу на культурну 
спадщину та традиції. 

Визнання цих чинників і підтримка іден-
тичності, культури та інтересів місцевого 
населення має завжди відігравати ключову 
роль у формулюванні стратегії туризму, 
особливо в країнах, що розвиваються. Ак-
тивний внесок туризму у сталий розвиток 
обов’язково передбачає солідарність, взає-
мну повагу та участь усіх учасників (приват-
них та громадських) і має бути заснований 
на ефективних механізмах співробітництва 
на всіх рівнях: від місцевого до міжнародно-
го. Збереження, захист та оцінювання при-
родної і культурної спадщини становлять 
привілейовану сферу для співробітництва, 
що передбачає використання інтегрованого 
планування та інструментів управління. 
Критерії якості для збереження місць турис-
тичного призначення та забезпечення мож-
ливості задовольнити потреби туристів ма-
ють визначатися разом з місцевими жите-
лями на основі інформації щодо принципів 
сталого розвитку туризму. Туризм доцільно 
засновувати на використанні різноманітних 
можливостей національної економіки. Це 
дає змогу забезпечити позитивний внесок 
туризму в суспільний розвиток. Ефектив-
ність туристичної діяльності має означати 
покращання якості життя всіх людей та со-
ціально-культурне збагачення кожного місця 
туристичного призначення [9, с. 41]. 

Державні органи влади мають визначити 
пріоритети та відповідно до них посилювати 
пряму і непряму допомогу проектам туриз-
му, що сприятиме підвищенню якості навко-
лишнього середовища, більш правильному 
розподілу доходів та витрат від туристичної 
діяльності. З метою забезпечення сталого 
розвитку туризму необхідно приділяти увагу 
технічному співробітництву природно та ку-
льтурно вразливим місцям і територіям, що 
деградували. Державні органи влади турис-
тичної галузі мають сприяти створенню від-
критих мереж досліджень, розповсюдженню 
інформації про туризм та його життєздатні 
технології. Особлива увага має приділятися 
зменшенню впливу транспорту на навколи-
шнє середовище, застосуванню економіч-
них інструментів, розроблених для скоро-

чення використання джерел незворотної 
енергії, заохоченню переробки відходів та їх 
мінімізації на курортах. Суб’єкти туристично-
го ринку мають сприймати та виконувати 
кодекси поведінки, які є важливими для ста-
лого розвитку туризму, перетворення його 
на відповідальний туризм. 

Основними напрямами державної полі-
тики в галузі туризму є захист прав подоро-
жуючих, інтересів виробників вітчизняного 
туристичного продукту і підтримка внутріш-
нього та в’їзного (іноземного) туризму. Фор-
ми такої підтримки варіюються від прямих 
інвестицій, спрямованих на формування 
туристичної інфраструктури, витрат на під-
готовку кадрів, наукове і рекламно-інфор-
маційне забезпечення, просування націона-
льного туристичного продукту на світовому 
ринку до податкових і митних пільг, стиму-
ляційний приплив інвестицій, розвиток внут-
рішнього та в’їзного туризму [2, с. 98]. 

Політику держави щодо організації тури-
зму як однієї з форм економічної діяльності 
доцільно формувати в межах економічної 
політики, орієнтованої на підвищення жит-
тєвого рівня населення, забезпечення від-
повідного економічного зростання, зміцнен-
ня світових господарських позицій країни 
тощо. 

У нормах чинного законодавства України 
зазначено, що державна політика в сфері 
туризму визначається Верховною Радою 
України. Її основними напрямами є залу-
чення громадян до раціонального викорис-
тання вільного часу, проведення змістовно-
го дозвілля, ознайомлення з історико-
культурною спадщиною, природним сере-
довищем, організація оздоровлення насе-
лення; забезпечення раціонального викори-
стання та збереження туристичних ресурсів, 
становлення туризму як високорентабель-
ної сфери економіки України, або створення 
ефективної системи туристичної діяльності 
для забезпечення потреб внутрішнього та 
іноземного туризму; створення сприятливо-
го для розвитку туризму податкового, валю-
тного, митного, прикордонного та інших ви-
дів контролю; створення економічних умов, 
які стимулюють розвиток туризму в Україні; 
запровадження пільгових умов для органі-
зації туристичної та екскурсійної роботи се-
ред дітей, підлітків, молоді, інвалідів та ма-
лозабезпечених верств населення; заохо-
чення національних та іноземних інвестицій 
у розвиток туристичної індустрії; встанов-
лення порядку стандартизації, сертифікації 
та ліцензування в галузі туризму; впрова-
дження системи статистичної звітності 
суб’єктів туристичної діяльності; визначення 
порядку управління державною власністю в 
галузі туризму; створення рівних можливос-
тей на ринку туристичних послуг для 
суб’єктів підприємництва незалежно від 
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форм власності, сприяння розвитку конку-
ренції, забезпечення дотримання у цій галу-
зі антимонопольного законодавства; гаран-
тування безпеки туристів, захист їх прав, 
інтересів та майна; підтримка розвитку ту-
ризму в регіонах, визначення статуту окре-
мих туристичних центрів, створення умов 
для пріоритетного розвитку туристичної ін-
дустрії; організація та розвиток системи на-
укового забезпечення галузі туризму, підго-
товка та підвищення кваліфікації туристич-
них кадрів; розвиток співробітництва із за-
рубіжними країнами та міжнародними орга-
нізаціями, участь у міжнародних програмах 
розвитку туризму, розроблення та укладан-
ня міжнародних двосторонніх та багатосто-
ронніх договорів у туристичній галузі та ви-
значення механізму їх реалізації [5, с. 6–7]. 

Національна туристична політика покли-
кана забезпечувати ефективне використан-
ня туристичних ресурсів, розробляти стра-
тегічні плани щодо розвитку туризму з ура-
хуванням уникнення можливих серйозних 
екологічних та соціально-культурних про-
блем, сприяти покращанню довкілля, забез-
печувати високий рівень задоволення пот-
реб туристів з одночасним збереженням 
привабливості місця туристичного призна-
чення тощо. 

Соціокультурний вплив туризму на суспі-
льство важко переоцінити. Він здійснюється 
через такі важелі, як: низький життєвий рі-
вень місцевого населення та високий рівень 
безробіття, особливо серед молоді, що фо-
рмує її ставлення до життя, бачення особи-
стих перспектив тощо; низькі темпи будів-
ництва житла, об’єктів соціальної інфра-
структури; недостатній розвиток системи 
водо-, енерго-, теплопостачання, каналіза-
ційних мереж та їх аварійний стан, що в ці-
лому характеризує стандарти життєдіяльно-
сті; відсутність кваліфікованих кадрів тощо. 

Наступним важелем впливу туризму є 
формування державного замовлення сис-
теми підвищення кваліфікації та переквалі-
фікації кадрів. Ця проблема стосується і 
системи академічної підготовки кадрів. Од-
нак важливішою є проблема перекваліфіка-
ції кадрів. Ідеться про фахівців, які будуть 
працювати у сфері розвитку туризму, а та-
кож про спеціалістів державних органів вла-
ди та органів місцевого самоврядування, до 
компетенції яких віднесено планування та 
розвиток національного туризму [7, с. 45]. 

Питання недостатньої інформованості 
потенційних підприємців щодо можливості 
роботи в туристичній галузі є важливими 
скоріше з позиції підприємницької активнос-
ті, але стосуються як державної, так і місце-
вої політики та підприємницького мислення. 
Проблеми повернення історичних експона-
тів до України, що є важливим моментом у 
розвитку туристичної індустрії, стосуються 

міждержавних угод та договорів, оскільки 
значна кількість пам’яток історичної спад-
щини у той чи інший час була вивезена за 
межі України. Важливою проблемою вважа-
ється відсутність правил поведінки у сфері 
туризму. Ці правила мають визначати етику 
поведінки фірм та підприємців, відносини 
між органами влади та представниками біз-
несу і місце туризму в повсякденному житті 
населення. Підприємницьке мислення, спря-
моване на розвиток території і покращання 
умов проживання населення, є ключовим 
фактором при формуванні мотивації розро-
блення відповідних програм і їх виконання 
на засадах партнерства. Стимулювання ро-
звитку місцевих промислів та ремесел 
сприяє підвищенню рівня зайнятості, а 
останнє забезпечує подальше соціально-
економічне зростання населення. Крім істо-
ричної спадщини, мають відроджуватися 
місцеві традиції, культура та звичаї тощо. 

Відповідно до вищезазначеного необхід-
но формувати туристичну політику України, 
враховуючи організаційні, економічні, інсти-
туційні та соціально-психологічні механізми, 
які б сприяли збільшенню кількості туристи-
чних потоків та тривалості перебування ту-
ристів на території нашої держави. 

Всю побудову національної політики ту-
ризму доцільно формувати, починаючи з 
місцевого рівня, з визначення стратегій роз-
витку регіонів. Стратегічні цілі мають перед-
бачати вирівнювання фінансових можливо-
стей і створення сучасної економічної та 
соціально-культурної регіональної інфра-
структури. 

Досить важливим є фактор підвищення 
добробуту населення, врахування якого під 
час розроблення національної туристичної 
політики сприятиме розвитку соціального 
партнерства в туристичній діяльності. Звід-
си формуються умови об’єднання громад 
для забезпечення гармонійного розвитку 
держави. 

Необхідно врахувати, що політика розви-
тку туризму не може ґрунтуватися на ресур-
созатратних, екологічно небезпечних техно-
логіях, на зношених основних фондах. У 
формуванні туристичної політики потрібно 
також зважати і на надмірну концентрацію 
населення й виробництва у великих містах, 
неефективний, уповільнений або навіть ре-
гресивний розвиток окремих територій, погі-
ршення демографічної ситуації, стану за-
йнятості, зниження якості та комфорту жит-
тя населення. 

Враховуючи особливості розвитку туриз-
му в Україні та вплив глобалізації на хід ре-
форм, що відбуваються в суспільстві, націо-
нальна туристична політика має сприяти 
створенню передумов для формування ду-
ховного і культурного середовища в держа-
ві. Отже, узагальнюючи вищезазначене, 
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можна сформувати такі вимоги щодо фор-
мування державної туристичної політики 
України. 

І. В економічному аспекті: 
– підвищення диверсифікованості націо-

нальної економіки; 
– досягнення розвитку національної тури-

стичної інфраструктури рівня міжнарод-
них стандартів; 

– активізація економічного зростання в 
суміжних з туризмом галузях економіки; 

– забезпечення формування відчутної 
частки доходів бюджету, що надходять 
від туристичної діяльності; 

– підвищення обсягів інвестицій в еконо-
міку країни, у тому числі й внутрішніх ін-
вестицій; 

– досягнення відчутного впливу туристич-
ної діяльності на покращання якості то-
варів та послуг. 

ІІ. В аспекті зайнятості: 
– забезпечення зростання привабливості 

робочих місць у туристичному секторі, 
зокрема робочих місць часткової зайня-
тості; 

– досягнення вищої динаміки створення 
робочих місць у туристичній галузі порі-
вняно з іншими секторами. 

ІІІ. У соціальному аспекті: 
– створення умов для підвищення соціа-

льного статусу населення; 
– забезпечення диверсифікації націона-

льного ринку праці через створення но-
вих туристичних підприємств; 

– створення умов для поглиблення взає-
модії між представниками різних куль-
тур. 

ІV. В екологічному аспекті: 
– досягнення зростання “екологічної” від-

повідальності населення та підприємців 
завдяки прийняттю програм захисту до-
вкілля; 

– організація системи підтримки збере-
ження та покращання природного сере-
довища території тощо. 

V. В аспекті державного управління: 
– формування ефективної загальнодер-

жавної та регіональної туристичної полі-
тики; 

– створення розгалуженої системи дер-
жавного управління із наданням їй бі-
льших повноважень щодо формування 
вітчизняної туристичної галузі; 

– розроблення механізмів державного 
регулювання сфери туризму та забез-
печення сприятливого вплив туризму на 
добробут населення. 

Отже, головною метою в туристичній по-
літиці має стати регуляційний та своєчасний 
вплив на розвиток туризму зі сторони упов-
новажених органів. Залежно від рівня, на 
якому вона визначається і реалізується, ро-
зрізняють: державну туристичну політику, 

регіональну і туристичну політику окремих 
підприємств, які займаються туризмом. 

Туристична політика характеризується 
динамізмом і постійним розвитком. Вона 
реалізується на всій території України, але 
головним чином на рівні окремих регіонів з 
метою подолання наявних у них соціально-
економічних суперечностей між розвитком 
економіки регіону і туризму в ньому. 

ІV. Висновки 
Суть туристичної політики полягає в дія-

льності держави щодо розвитку туристичної 
індустрії і суб’єктів туристичного ринку, вдо-
сконалення форм туристичного обслугову-
вання громадян і зміцнення на їх основі 
власного політичного, економічного і соціа-
льного потенціалу; вона є одним із видів 
соціально-економічної політики держави. 

Туристичну політику держави слід розг-
лядати як систему методів і заходів соціа-
льного, економічного, політичного, правово-
го, екологічного та культурного характеру, 
що здійснюються державними органами 
влади в галузі туризму з метою її регулю-
вання, координації та створення умов для 
розвитку. 

Державна туристична політика реалізу-
ється на всій території України. На її основі 
місцевими органами влади з метою 
розв’язання наявних соціально-економічних 
суперечностей між розвитком економіки ре-
гіону і туризму в ньому встановлюються ре-
гіональні цілі та завдання, які реалізуються 
в межах закріплених за ними територій. 
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Annotation 
In the article theoretical and practical as-

pects of tendencies of development of state 
regulation of development of tourism and activ-
ity of resorts in Ukraine, improvement of legal, 
organizational and social economic implemen-
ters of state regulation of Ukraine in sphere of 
tourism and activity of resorts in the conditions 
of globalisation and the European integration 
of public processes are considered. 

Анотація 
У статті розглянуто теоретичні та практи-

чні аспекти тенденцій розвитку державного 
регулювання розвитку туризму і діяльності 
курортів в Україні, поліпшення правових, 
організаційних та соціально-економічних 
засад реалізації державного регулювання 
України у сфері туризму і діяльності курор-
тів в умовах глобалізації та євроінтеграції 
суспільних процесів. 

Ключові слова 
Туристична діяльність, курорти, держав-

не регулювання, нормативно-правове за-
безпечення, центральні та місцеві органи 
виконавчої влади. 

I. Вступ 
Геополітичні та соціально-економічні змі-

ни, розвиток інформаційних технологій сут-
тєво вплинули на динаміку міжнародного 
туристичного потоку, привели до трансфор-
мування туристичної галузі з такої, що оріє-
нтована на обслуговування організованих 
туристів, на багатогалузеву сферу діяльнос-
ті, спрямовану на задоволення різноманіт-
них потреб мільйонів індивідуальних подо-
рожуючих. Комплексний та мобільний хара-
ктер сучасного туризму сформував попит на 
безпечне та комфортне для життя і здоров’я 
середовище, здатне забезпечити всі необ-
хідні умови для реалізації громадянами 
права на відпочинок та свободу пересуван-
ня. 

Необхідне підвищення ефективності дер-
жавної політики у сфері туризму і діяльності 
курортів, формування і впровадження ефек-
тивної моделі державного управління з ме-
тою координації, регулювання та захисту 
інтересів учасників туристичної діяльності. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати теоретичні і 

практичні аспекти вдосконалення правових, 
організаційних та соціально-економічних 
засад реалізації державного регулювання 
України у сфері туризму і діяльності курор-
тів в умовах глобалізації та євроінтеграції 
суспільних процесів. 

III. Результати 
Україна посідає одне з провідних місць в 

Європі за рівнем забезпеченості цінними 
природними та історико-культурними ресур-
сами, здатними генерувати значний інтерес 
у вітчизняних та іноземних туристів. Розви-
ток сфери туризму і діяльності курортів 
України в цілому характеризується позитив-
ною динамікою, зростанням кількісних та 
якісних параметрів в’їзного та внутрішнього 
туристичного потоку. 

Проте на тлі загострення конкуренції на 
міжнародному туристичному ринку, загаль-
носвітової тенденції до посилення ролі дер-
жав у забезпеченні сталого розвитку туриз-
му, вітчизняний національний туристичний 
продукт стає все менш привабливим та кон-
курентоспроможним. Як наслідок, сфера 
туризму і діяльності курортів у державі не 
спроможна забезпечити повноцінне вико-
нання економічних, соціальних і гуманітар-
них функцій, не сприяє збереженню довкіл-
ля та культурної спадщини, наповненню 
бюджетів усіх рівнів, створенню робочих 
місць, збільшенню питомої ваги сфери пос-
луг у структурі ВВП. 

Подолання наявних негативних тенден-
цій – створення системних та комплексних 
передумов для сталого розвитку туризму 
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має стати одним із пріоритетних напрямів 
забезпечення сталого розвитку країни в ці-
лому та суттєвою складовою у вирішенні 
питань підвищення якості життя населення. 

Стан розвитку туризму у світі та країнах 
ЄС характеризується такими основними по-
казниками і тенденціями: 
– щорічно у світі відбувається близько 

808 млн подорожей, понад 52% з яких – 
у межах Європи; близько 60% усіх тури-
стичних подорожей пов’язано з відпочи-
нком; 

– частка туризму у світовому експорті то-
варів і послуг становить близько 13%, а 
в країнах ЄС – 14%, туризм формує 
8% сукупного ВВП країн ЄС і забезпечує 
близько 11% економічного зростання; 

– кількість робочих місць у туристичній 
індустрії країн ЄС становить близько 
12% від загальної чисельності зайнятих; 

– відбувається скорочення тривалості і 
збільшення кількості туристичних подо-
рожей, що формує попит на туристичні 
пропозиції, які надають можливість від-
відати значну кількість місць за корот-
ший час; 

– відбувається активне втручання держав 
у конкурентну боротьбу за вплив на па-
раметри міжнародного туристичного по-
току, зокрема через реалізацію держав-
них програм, запровадження норматив-
ної бази та фіскальної політики, сприят-
ливої для розбудови індустрії туризму; 

– пріоритетним напрямом розвитку туриз-
му стає створення ефективних механіз-
мів установлення і підтримання рівнова-
ги між збереженням природних та істо-
рико-культурних ресурсів і туристичною 
діяльністю. 

Ситуація у сфері туризму та діяльності 
курортів в Україні характеризується такими 
особливостями: 
– низьким рівнем усвідомлення населен-

ням країни та органами, що здійснюють 
регулювання у сфері туризму і діяльнос-
ті курортів, ролі та значення туризму 
для соціально-економічного розвитку 
держави; 

– відсутністю сформованих туристичних 
ресурсів та цілісної системи їх раціона-
льного використання, невизначеністю 
напрямів їх освоєння та розвитку, нее-
фективним та позазаконним викорис-
танням унікальних природних та істори-
ко-культурних ресурсів; 

– відсутністю ефективної системи захисту 
прав та інтересів туристів, гарантування 
безпечних умов на об’єктах туристичних 
відвідувань та за напрямами туристич-
них маршрутів, своєчасного надання 
всіх видів невідкладної допомоги осо-
бам, які постраждали під час подорожі; 

– відсутністю сприятливих умов для роз-
витку індустрії туризму, державної інве-
стиційної політики у сфері туризму і дія-
льності курортів та належної підтримки 
розвитку пріоритетних видів туризму, 
зокрема в’їзного та внутрішнього, сіль-
ського, екологічного; 

– руйнацією системи соціального туризму, 
практичною недоступністю туризму для 
малозабезпечених верств населення, 
дітей, молоді, осіб похилого віку та з 
особливими потребами; 

– відсутністю належного прогнозування та 
планування розвитку туризму, парамет-
рів туристичного потоку у відповідності 
до наявних ресурсних можливостей, по-
треб населення та економіки держави, 
поверхневим і фрагментарним підходом 
до розроблення та реалізації державної 
і місцевих програм розвитку туризму; 

– недосконалістю організаційно-правових 
та економічних механізмів реалізації 
державної політики у сфері туризму і ді-
яльності курортів, слабкою міжвідомчою 
координацією та взаємодією між орга-
нами державної влади та місцевого са-
моврядування; 

– відсутністю цілісної та комплексної сис-
теми управління туристичними ресурса-
ми країни, різним відомчим підпорядку-
ванням туристичних ресурсів, відсутністю 
спеціального уповноваженого централь-
ного органу виконавчої влади з питань 
діяльності курортів; 

– недостатнім нормативним, методичним 
та інформаційним забезпеченням діяль-
ності органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій та суб’єктів під-
приємницької діяльності у сфері туризму 
і діяльності курортів; 

– недостатнім за кількісними, якісними 
параметрами та за структурою і рівнем 
наукового, методичного та кадрового 
забезпечення, зокрема у сфері управ-
ління на державному та місцевих рівнях. 

За даними Держкомстату, в Україні налі-
чується: 
– 1,2 тис. закладів готельного господарст-

ва загальною місткістю 104,0 тис. місць, 
які щороку обслуговують близько 4,0 млн 
осіб, 17,5% з яких – іноземці. Середньо-
річна завантаженість готельного фонду 
становить 31%; 

– 3,3 тис. санаторно-курортних і оздоров-
чих закладів загальною місткістю близь-
ко 481 тис. ліжок у місяць максимально-
го розгортання. Кількість закладів, що не 
працюють – 22%. Загалом санаторно-
курортні та оздоровчі заклади щороку 
приймають близько 3,2 млн осіб, 14% з 
яких – іноземці. Потужності закладів ви-
користовуються менше ніж на 40%. 
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Станом на 1 січня 2006 р. 85% закладів 
готельного господарства не пройшли сер-
тифікацію на відповідність певній категорії 
та 34% – на відповідність вимогам безпеки. 
Згідно з даними Держпожежнагляду, части-
на засобів розміщення не відповідає вимо-
гам пожежної безпеки. 

Значна кількість засобів розміщення мо-
рально і фізично застаріли та мають низьку 
конкурентоспроможність: щорічно ними ко-
ристується лише 7,5% від загальної кількос-
ті іноземних відвідувачів України. Більшість 
коштів, що спрямовується на будівництво та 
реконструкцію, – власні кошти підприємств, 
внутрішні та іноземні інвестиції становлять 
лише 35%. Проведення робіт з реконструк-
ції приватизованих об’єктів стримується, 
значною мірою, через відсутність у власни-
ків необхідних коштів. 

Структура закладів готельного господар-
ства України за місткістю і чисельністю пра-
цівників не є оптимальною. Останніми ро-
ками на туристично-рекреаційних територі-
ях з’явилася значна кількість приватних до-
моволодінь, що надають послуги з тимчасо-
вого розміщення. Відсутність затверджених 
меж округів та зон санітарної охорони куро-
ртів унеможливлює визначення кількості 
таких закладів. Водночас, доходи домово-
лодінь від надання послуг розміщення у бі-
льшості випадків належним чином не опо-
датковуються, а їх діяльність суттєво збіль-
шує навантаження на місцеві бюджети в 
частині утримання інженерної та транспорт-
ної інфраструктури, комунального обслуго-
вування. 

Транспортна та комунальна інфраструк-
тура більшості туристично-рекреаційних те-
риторій характеризується: 

1) низьким рівнем розвитку єдиної тран-
спортної мережі та просторової (дорожньої) 
сполучності придорожнього сервісу та інфо-
рмаційного облаштування, незадовільним 
станом дорожнього покриття та безпеки до-
рожнього руху, що погіршує доступність ту-
ристичних ресурсів, знижує мобільність на-
селення та якість національного туристич-
ного продукту. Автомобільні дороги загаль-
нодержавного значення першої категорії 
(з чотирма і більше смугами руху та шири-
ною проїзної частини понад 15 м) мають 
протяжність 2254 км, тобто лише 
1,4% загальної протяжності мережі автомо-
більних доріг України з твердим покриттям. 
У сільській місцевості майже 30% доріг вну-
трішньогосподарського підпорядкування не 
мають твердого покриття і в період неспри-
ятливих погодних умов стають непридатни-
ми для експлуатації. Для досягнення забез-
печеності України автомобільними дорога-
ми європейського рівня необхідно побуду-
вати і модернізувати майже 200 тис. км, у 
тому числі 60% у сільській місцевості. Для 

налагодження міждержавних зв’язків необ-
хідне будівництво автомагістралей міжна-
родного рівня; 

2) занедбаністю технічного стану інже-
нерної та комунальної інфраструктури, де-
фіцитом води, нерозвиненістю каналізацій-
них мереж, що негативно впливає на сані-
тарно-епідеміологічний стан туристично-
рекреаційних територій. Житлово-комуналь-
не господарство є однією з тих галузей, рі-
вень розвитку яких безпосередньо впливає 
на розвиток туризму. Найгострішою про-
блемою залишається забезпеченість доб-
роякісною питною водою. Середній показник 
споживання води становить 320 л на добу 
на одну людину, що у 2–3 рази перевищує 
аналогічні показники країн ЄС. Результати 
аналізу сучасного стану водогосподарської 
галузі свідчать, що екологічні проблеми на-
бувають усе більш масштабного характеру, 
спостерігається різке погіршення стану ос-
новних джерел питного водопостачання; 

3) відсутністю надійних джерел енергії, 
недостатнім використанням енергоощадних 
технологій, значною кількістю автономних 
котелень, що мають низький коефіцієнт ко-
рисної дії та забруднюють навколишнє се-
редовище; 

4) нерозвиненістю сучасних технологій 
утилізації та переробки побутових відходів, 
наявністю звалищ у межах туристично-рекреа-
ційних територій, що створює значну еколо-
гічну небезпеку тощо. 

Можливі два варіанти розвитку сфери 
туризму та діяльності курортів. 

Варіант 1: розвиток туризму здійснюєть-
ся стихійно, на принципах саморегуляції. 

Недоліками такої моделі розвитку галузі 
є: 
– значні витрати бюджетів усіх рівнів, 

пов’язані з необхідністю ліквідації нас-
лідків нераціонального використання 
туристичних ресурсів, порушення еколо-
гічної рівноваги; 

– поглиблення негативного впливу турис-
тичної діяльності на навколишнє сере-
довище, занепад більшості об’єктів ку-
льтурної спадщини та втрата найцінні-
ших природних ресурсів; 

– уповільнення темпів розвитку туризму і 
діяльності курортів, поглиблення проце-
сів “тінізації” та регіональних соціально-
економічних диспаритетів, зменшення 
частки очікуваних доходів у державному 
та місцевих бюджетах; 

– створення негативного туристичного 
іміджу країни на міжнародному туристи-
чному ринку, зменшення в’їзного турис-
тичного потоку; 

– подальше зниження рівня якості послуг 
для туристів та безпеки в туризмі, погі-
ршення якості життя населення, зневіра 
громадян щодо спроможності держави 
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забезпечити дотримання в сфері туриз-
му інтересів соціально незахищених 
верств населення, зниження рівня дові-
ри до держави та зростання демократи-
чного дефіциту. 

Варіант 2: забезпечення сталого розвит-
ку туризму через активізацію та впрова-
дження ефективних механізмів державного 
регулювання. 

Перевагами цієї моделі є: 
– подолання негативних тенденцій у сфе-

рі туризму та діяльності курортів; 
– покращання якості життя населення, 

забезпечення доступності туристичних 
ресурсів для всіх верств населення; 

– збереження унікальних природних та 
історико-культурних ресурсів; 

– посилення позитивного туристичного 
іміджу країни на міжнародному туристи-
чному ринку, збільшення в’їзного турис-
тичного потоку; 

– прискорення темпів розвитку, збільшен-
ня частки очікуваних доходів від сфери 
туризму та діяльності курортів у бюдже-
тах усіх рівнів; 

– зменшення наявних регіональних соціа-
льно-економічних диспаритетів, поси-
лення “прозорості” туристичної діяльно-
сті. 

У зв’язку з практичним вичерпанням мо-
жливостей саморегуляції сфери туризму в 
подальшому неможливо забезпечити її ста-
лий розвиток без заподіяння шкоди природ-
ним, культурним національним ресурсам та 
виконанням соціальних функцій, держава 
має передбачити заходи, спрямовані на 
стримування стихійного розвитку туризму. 

Варіант 2 забезпечує сталий розвиток 
туризму і курортів через установлення і під-
тримання рівноваги між збереженням при-
родних та історико-культурних ресурсів, 
економічними інтересами і соціальними по-
требами та розвитком туризму, а також 
створення сприятливих умов для форму-
вання високоякісних національного та регіо-
нальних туристичних продуктів. 

Ефективне використання наявного ресу-
рсного потенціалу забезпечується через 
запровадження комплексного управління 
туристичними ресурсами, туристичне райо-
нування, встановлення системи пріоритетів, 
як за видами туризму, так і територіальних, 
максимального рівня розвитку туризму в 
межах визначених територій через аналіз їх 
несучої ємності, гранично допустимих нава-
нтажень на об’єкти туристичних відвідувань 
та оцінювання впливу туристичної діяльнос-
ті на навколишнє середовище. 

Захист соціальних інтересів населення у 
сфері туризму і діяльності курортів забезпе-
чується через запровадження мінімальних 
соціальних стандартів у туризмі. Інфрастру-
ктурний характер туризму, його безпосере-

дній вплив на значну кількість видів еконо-
мічної діяльності та якість життя населення 
зумовлює необхідність установлення таких 
стандартів. Водночас наявність мінімальних 
соціальних стандартів у туризмі створює 
сприятливі передумови для розвитку соціа-
льного туризму на принципах адресної до-
помоги. 

Конкурентоспроможність національного 
та регіональних туристичних продуктів за-
безпечується через запровадження норма-
тивних вимог до основних, найважливіших 
для туриста (як споживача) параметрів яко-
сті будь-яких об’єктів туристичних відвіду-
вань та основних туристичних послуг неза-
лежно від їх категорії. Зазначений набір які-
сних параметрів встановлює мінімальний 
рівень захисту прав туриста та охоплює су-
купність таких основних споживчих власти-
востей, як безпечність, відповідність саніта-
рно-гігієнічним нормам, доступність, прозо-
рість тощо. 

Вплив держави на природоохоронні, еко-
номічні і соціальні чинники забезпечується 
через реорганізацію системи та зміну меха-
нізмів управління на державному і місцево-
му рівнях, запровадження стратегічного 
планування, відповідне нормативно-право-
ве, регуляторне, інституціональне, наукове, 
методичне, фінансове забезпечення тощо. 
При цьому стратегічне планування у сфері 
туризму здійснюється на основі стратегії 
соціально-економічного розвитку країни, що 
забезпечує його цільову спрямованість на 
покращення якості життя населення як ос-
новний показник оцінювання сталого розви-
тку. 

Реалізація варіанта 2 створюватиме 
сприятливі передумови для концентрації 
наявних організаційних, фінансових, інтеле-
ктуальних, матеріально-технічних та інших 
ресурсів на вирішенні найгостріших про-
блем у сфері туризму і діяльності курортів, 
розвитку найцінніших природних територій 
та об’єктів культурної спадщини, забезпе-
ченні захисту економічних інтересів держа-
ви від реальних та потенційних загроз у 
сфері туризму на внутрішньому та міжнаро-
дному туристичних ринках. 

IV. Висновки 
Отже, нормативно-правове забезпечення 

сталого розвитку туризму потребує вирі-
шення комплексу організаційно-правових 
питань щодо розробки та прийняття законо-
давчих і нормативно-правових актів, спря-
мованих на забезпечення реалізації пріори-
тетних напрямів розвитку туризму та діяль-
ності курортів: 
– перегляд чинної законодавчої бази з 

питань туризму; 
– розроблення проектів законів щодо ре-

гулювання туристичної діяльності в 
Україні; 
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– узгодження системи українського зако-
нодавства із законодавчими актами що-
до сталого розвитку туризму в Україні; 

– адаптацію законодавства України у 
сфері туризму та діяльності курортів до 
відповідних директив і стандартів ЄС; 

– розроблення проектів законів та інших но-
рмативно-правових актів щодо визначення 
правового режиму туристичних ресурсів. 

Розвиток людських ресурсів в інтересах 
розвитку туристично-рекреаційної діяльності 
передбачає: 
– внесення змін і доповнень до законо-

давства України з питань регулювання 
праці та зайнятості у сфері туризму; 

– внесення змін і доповнень до законодав-
ства з питань соціального забезпечення 
щодо доступу та реалізації соціально не-
захищеними та малозахищеними верст-
вами населення права на туризм; 

– удосконалення законодавства в частині 
підвищення кваліфікаційних вимог до 
суб’єктів туристичної діяльності; 

– розроблення проектів законів та вдоско-
налення чинного законодавства України 
щодо правового статусу туриста, захис-
ту законних прав та інтересів суб’єктів 
туристичних відносин. 
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Annotation 
In the article methodological principles of 

acceptance of investment decisions are exam-
ined by the organs of state administration, ex-
pedience of search of the new going is 
grounded near providing of high-quality state 
investment decisions, the algorithm of realiza-
tion of the author going is offered near the 
choice of that or other variant of decision. 

Анотація 
У статті розглянуто методологічні засади 

прийняття інвестиційних рішень органами 
державного управління, обґрунтовано доці-
льність пошуку нових підходів до забезпе-
чення якісних державних інвестиційних рі-
шень, запропоновано алгоритм реалізації 
авторського підходу до вибору того чи іншо-
го варіанта рішення. 

Ключові слова 
Конкурентоспроможність, інвестиційне рі-

шення, органи державного управління, мо-
делювання прийняття інвестиційних рішень, 
алгоритм, інновації, інвестиції, об’єкт інвес-
тування, розподіл інвестиційних ресурсів. 

І. Вступ 
Подолання наслідків світової фінансової 

кризи неможливе без кардинального підви-
щення конкурентних переваг, пов’язаних із 
технологічними інноваціями, формування 
сприятливого підприємницького середови-
ща й ефективних конкурентних ринків, ство-
рення сучасної інноваційної системи – ос-
новного чинника модернізації економіки. 
Оскільки динаміка інноваційних процесів 
безпосередньо пов’язана з інвестиційною 
активністю, реалізація відповідної держав-
ної політики зумовлює необхідність вибору 
оптимальних інвестиційних рішень, які 
приймають органи державного управління 
всіх рівнів. 

Проблеми підвищення конкурентоспро-
можності України та її регіонів на основі ак-
тивізації інноваційно-інвестиційної діяльнос-
ті досліджували такі вчені, як: О. Амоша [1], 
М. Долішній [2], О. Ісаченкова [3], Е. Павлиш 
[4], А. Семів та ін. [5]. Однак у їх працях не 
розглядались методологічні аспекти прийн-
яття державно-управлінських інвестиційних 
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рішень, без яких неможливо забезпечити 
інноваційний розвиток економіки. 

ІІ. Постановка завдання 
Не викликає сумнівів той факт, що інно-

ваційно спрямована та інвестиційно забез-
печена діяльність суб’єктів господарювання 
є ключовим засобом підвищення конкурен-
тоспроможності регіонів і України в цілому. 
Отже, метою статті є теоретичне обґрунту-
вання напрямів розвитку методології та ро-
зробка алгоритму прийняття оптимальних 
інвестиційних рішень органами державного 
управління. 

ІІІ. Результати  
На нашу думку, поряд з традиційними 

теоретико-методологічними підходами до 
обґрунтування складових системи прийнят-
тя інвестиційних рішень з урахуванням ве-
ликої кількості різноманітних чинників варто 
звернути увагу на певні труднощі в застосу-
ванні наявних аналітичних методів. Причини 
існування цієї проблеми досить поширені, і 
головна з них полягає у природі наукових 
досліджень. Коли пошук наукової новизни 
виходить за межі часу дослідження, наяв-
ний понятійно-методологічний апарат не-
здатний забезпечити необхідної якості ана-
лізу та надає виключно апріорні результати. 
До того ж апріорний аналіз дає змогу відс-
тежити окремі складові проблеми і жодною 
мірою не відтворює механізм прийняття оп-
тимальних інвестиційних рішень органами 
державного управління. 

Відповідно до наведеної логіки, важливо 
усвідомити, що повноцінному дослідженню, 
результатом якого є якісно новий теоретико-
методологічний рівень аналізу проблеми, 
має передувати створення належної бази 
дослідження, що апріорі неможливо, оскіль-
ки не сформовані основні поняття, на яких 
базується методологія прийняття інвести-
ційних рішень. У такому випадку, на наш 
погляд, варто звернути увагу на суто спеці-
альні дослідницькі методи, серед яких най-
більш поширеними є методи аналогій, порі-
внянь, а також економіко-математичного 
моделювання. 

Процес моделювання системи прийняття 
інвестиційних рішень органами державного 
управління має визначатися ткими принци-
пами: 

1) модель як інструмент наукового пі-
знання має відтворювати найхарактерніші 
риси предмета дослідження; 

2) принцип кількісного визначення хара-
ктеристик предмета дослідження; 

3) принцип об’єктивної конкретизації і 
методів аналізу дійсності; 

4) принцип імітаційної варіації напрямів 
дослідження; 

5) принцип забезпечення синергетично-
го ефекту та функціонального навантажен-
ня складових системи [6, с. 98]. 

Модель системи прийняття інвестиційних 
рішень замінює об’єкт-оригінал, що викори-
стовується для його вивчення. У моделі мо-
жна відображати як власне систему прийн-
яття інвестиційних рішень, так і зв’язки між її 
складовими. У процесі вибору того чи іншо-
го варіанта рішення доцільно використову-
вати математичне моделювання для фор-
мування системи математичних співвідно-
шень, які дадуть змогу наочно представити 
й охарактеризувати процес виникнення 
окремих проблем під час реалізації певного 
інвестиційного рішення. Крім того, за допо-
могою моделювання можна з’ясувати осно-
вні чинники ризику і, відповідно, скорегувати 
рішення або у випадку дуже великого ризику 
відмовитися від певного варіанта рішення. 

Математичне моделювання прийняття 
інвестиційних рішень доцільно здійснювати 
за загальноприйнятими етапами: вивчення 
та опис економіко-організаційної суті про-
блеми; розробка математичної моделі для 
отримання відповідного рішення; верифіка-
ція моделі та аналіз якості рішення; корегу-
вання моделі та рішення у разі недостатньої 
відповідності моделі реальному процесу; 
реалізація прийнятого рішення [7]. 

Для реалізації запропонованого методо-
логічного підходу до вибору оптимального 
варіанта інвестиційного рішення відповід-
ному органу державного управління необ-
хідно провести такі етапи: 1) діагностика 
об’єкта інвестування; 2) постановка завдан-
ня, на вирішення якого спрямовані майбутні 
інвестиції; 3) побудова математичної моде-
лі; 4) отримання рішення і проведення ана-
лізу; апробація результатів моделювання в 
локальних умовах і вдосконалення моделі (у 
разі можливості і необхідності); 5) впрова-
дження одержаних результатів, тобто при-
йняття рішення про вкладання інвестицій. 
Діагностика об’єкта інвестування передба-
чає його якісний аналіз, завдяки якому не-
обхідно виявити основні чинники ризику. На 
цьому етапі доцільно сформувати поперед-
нє уявлення про варіанти інвестиційного 
рішення, про критерії їх ефективності, про 
схему оцінювання й порівняння різних кри-
теріїв, яка може бути використана під час 
вибору того чи іншого варіанта рішення. 

Побудова математичної моделі включає: 
1) визначення вхідних даних; 2) встанов-
лення змісту та форми вихідної інформації; 
3) запис у математичній формі взає-
мозв’язків між елементами об’єкта інвесту-
вання та показниками його діяльності з ура-
хуванням можливих інвестицій; 4) встанов-
лення періоду інвестування. Апробація і 
вдосконалення моделі – процес, який спря-
мований на зниження ризику прийняття нея-
кісного інвестиційного рішення. 

Алгоритм реалізації запропонованого 
методологічного підходу до прийняття інве-
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стиційних рішень органами державного управління наведено на рисунку. 
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Рис. 1. Алгоритм прийняття інвестиційних рішень органами державного управління 

 
Слід зазначити, що на кінцевому етапі 

апробацію можливо провести у разі можли-
вості вкладення інвестицій не у весь об’єкт 
інвестування, а лише в його частину. При-
родно, що у такому випадку процес прийн-

яття остаточного рішення має бути пролон-
гований. У разі негативного результату ап-
робації необхідно скорегувати модель шля-
хом внесення відповідних поправок, які ви-
значаються на основі сформованих раніше 
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критеріїв вибору варіанта інвестиційного 
рішення. 

Іноді може бути потрібно неодноразово 
повернутися до формалізації даних про 
об’єкт інвестування і здійснити їх повторну 
верифікацію, тобто перевірку придатності 
цих даних для моделювання. Цей етап реа-
лізації запропонованого алгоритму дуже 
важливий і на нього необхідно звернути 
особливу увагу. 

IV. Висновки 
Наведені методологічні засади прийнят-

тя інвестиційних рішень органами держав-
ного управління слід вважати передумовою 
формування системи комплексного оціню-
вання чинників впливу на якість державно-
управлінських інвестиційних рішень. 

Впровадження запропонованого алгори-
тму передбачає відповідну кваліфікаційну 
підготовку працівників органів державного 
управління. На кафедрі економічної теорії 
та фінансів Харківського регіонального ін-
ституту державного управління Національ-
ної академії державного управління при 
Президентові України створено всі умови, 
тобто наявний кадровий і методологічний 
потенціал для здійснення такої підготовки. 
На наше переконання, підвищення якості 
інвестиційних рішень, які приймають органи 
державного управління, сприятиме зрос-
танню ефективності інвестиційних ресурсів. 
Очевидно, що нарощування інвестицій по-
зитивно впливає на макроекономічну дина-
міку лише за дотримання певних принципів, 
порушення яких спричинює дисбаланс між 
попитом і пропозицією, призводить до ін-
фляції та провокує спад ділової активності 
[8]. Саме методологічними принципами по-
будови і функціонування системи прийняття 
інвестиційних рішень визначається ефекти-
вність інвестиційного процесу на макро- і 
мікрорівні. Органам державного управління 
важливо забезпечити не лише достатність 
інвестиційних ресурсів, нестача яких може 
бути зумовлена відсутністю стимулів до ін-
вестиційної діяльності. Наслідком недостат-
ньої кількості інвестиційних ресурсів може 
бути скорочення виробництва, підвищення 
цін на продукцію, зменшення споживання 
тощо. Не менш важливим аспектом прийнят-
тя державних інвестиційних рішень є забез-
печення оптимальної спрямованості потоків 
інвестиційних ресурсів на ті чи інші види 
економічної діяльності. Деформація розпо-
ділу інвестицій між видами економічної дія-

льності або галузями промисловості спри-
чинює кризи дефіциту і надвиробництва, 
суперечності яких, за недосконалих механі-
змів ринкового регулювання, формують від-
повідні проблеми в національній економіці, 
без вирішення яких принципово неможливо 
забезпечити конкурентоспроможність Украї-
ни та її регіонів. 
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Annotation 
In the article there is considered the mod-

ern role of state power organs in the system of 
national security of Ukraine, there are consid-
ered their interaction in political, legal, eco-
nomic, social, military spheres and the other 
spheres of society. There is analyzed the place 
of customs service as an instrument of protec-
tion of national interests. 

Анотація 
В статті розглядається сучасна роль ор-

ганів державної влади в системі національ-
ної безпеки України їх взаємодія в політич-
ній, правовій, економічній, соціальній, війсь-
ковій та інших сферах суспільства. Проана-
лізовано місце митної служби як інструмен-
та захисту національних інтересів. 

Ключові слова 
Національна безпека, органи державної 

влади, повноваження, функції забезпечення 
безпеки, Державна митна служба, взаємодія 
органів державної влади. 

І. Вступ 
У зв’язку з активізацією євроінтеграцій-

них та міжнародних процесів України про-
блеми реформування сектора безпеки на-
шої держави потребують нового рівня обго-
ворення. Це пояснюється виникненням та 
необхідністю усунення для України великої 
кількості загроз і викликів найрізноманітні-
шого характеру, що існують у глобальному 
середовищі безпеки. Саме проблеми націо-
нальної безпеки стоять сьогодні в центрі 
уваги більшості цивілізованих країн світу, 
міждержавних утворень та громадських 
об’єднань. 

Національну безпеку розуміють як захи-
щеність життєво важливих інтересів людини 
і громадянина, суспільства й держави, за 
якої забезпечуються сталий розвиток суспі-
льства, своєчасне виявлення, запобігання 
та нейтралізація реальних і потенційних за-
гроз національним інтересам [1]. 

Досі для України проблема захисту різ-
номаніття життєво важливих національних 
інтересів залишається надзвичайно склад-
ною. За роки незалежності українська влада 
зробила суттєві кроки в цьому напрямі, але 
поки що не вдалося досягти суттєвих успіхів 
у формуванні та реалізації ефективної полі-
тики національної безпеки. Майже в усіх 

сферах внутрішнього життя країни та зовні-
шніх відносин спостерігаються кризові яви-
ща, що виразно демонструє відсутність дов-
гострокової стратегії та стратегічного мене-
джменту в діяльності влади. 

Питання національної безпеки включає в 
себе занадто широкий спектр проблемних 
аспектів. Створення ефективної системи 
національної безпеки в контексті міжнарод-
ної співпраці в цій сфері торкається різних 
складових і тому має велику кількість вимі-
рів та підходів. Різним питанням національ-
ної безпеки приділяють увагу багато науко-
вців, а саме: О. Бойко, В. Горбулін, Я. Жалі-
ло, Б. Кормич, В. Ліпкан, В. Олуйко, Г. Сит-
ник та ін. Однак проблема налагодження 
взаємодії органів державної влади в системі 
забезпечення національної безпеки потре-
бує більш детального розгляду. 

При розгляді механізму забезпечення 
безпеки слід мати на увазі, що він являє 
собою складну систему органів державної 
влади. Успішне функціонування такого ме-
ханізму можливе лише при жорсткому роз-
межуванні функцій та повноважень окремих 
його елементів та водночас об’єднавчій ролі 
єдиного центру. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення функцій орга-

нів державної влади в системі забезпечення 
національної безпеки, зокрема, визначення 
ролі митної служби у цій системі. 

ІІІ. Результати 
Держава є основним суб’єктом забезпе-

чення національної безпеки та виступає її 
гарантом, а відповідно, здійснює основні 
функції організації та управління цією сфе-
рою. Основним принципом державного ре-
гулювання у сфері забезпечення національ-
ної безпеки є орієнтація на державно-
правовий механізм протидії загрозам націо-
нальної безпеки та реалізацію національних 
інтересів і цілей. 

Виконуючи політичну та соціальну функ-
ції Україна цілеспрямовано впливає на 
сферу забезпечення національної безпеки 
за допомогою певних засобів та системи 
своїх органів. Система державних органів, 
які забезпечують запобігання та нейтралі-
зацію загроз національно-державним інте-
ресам країни, становить державно-
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правовий механізм забезпечення безпеки 
держави. 

Сьогоднішнє становище України, зумов-
лене характером її нових суспільно-
політичних та економічних відносин, ставить 
перед державою та суспільством важливі 
завдання щодо вдосконалення законодав-
чої бази в інтересах зміцнення національної 
безпеки України. Пріоритетними напрямами 
вдосконалення законодавчої бази щодо ді-
яльності всіх складових національної безпе-
ки має стати скоординована діяльність усіх 
відомств, спрямована на захист прав і сво-
бод людини та громадянина. 

За Законом України “Про основи націо-
нальної безпеки України” від 19.06.2003 р. 
№ 964-IV, суб’єктами забезпечення націо-
нальної безпеки є: Президент України; Вер-
ховна Рада України; Кабінет Міністрів Укра-
їни; Рада національної безпеки і оборони 
України; міністерства та інші центральні ор-
гани виконавчої влади; Національний банк 
України; суди загальної юрисдикції; проку-
ратура України; місцеві державні адмініст-
рації та органи місцевого самоврядування; 
Збройні Сили України, Служба безпеки 
України, Служба зовнішньої розвідки Украї-
ни, Державна прикордонна служба України 
та інші військові формування, утворені від-
повідно до законів України; громадяни Укра-
їни, об’єднання громадян [1]. 

Як видно з переліку органів, Державна 
митна служба взагалі не виділяється окремо 
як суб’єкт національної безпеки, але її роль 
у цій системі не варто недооцінювати. На 
митні органи як органи забезпечення націо-
нальної безпеки покладається відповідаль-
ність за боротьбу з тероризмом, наркобізне-
сом та контрабандою. Ця діяльність здійс-
нюється на основі координації зусиль усіх 
гілок влади, спецслужб, військових форму-
вань. 

Президент України як глава держави, га-
рант державного суверенітету, територіаль-
ної цілісності України, додержання Консти-
туції України, прав і свобод людини і грома-
дянина, Верховний Головнокомандувач 
Збройних Сил України і Голова Ради націо-
нальної безпеки і оборони України здійснює 
загальне керівництво у сферах національної 
безпеки та оборони України. 

Верховна Рада України в межах повно-
важень, відповідно до Конституції України, 
визначає засади внутрішньої та зовнішньої 
політики, основи національної безпеки, фо-
рмує законодавчу базу в цій сфері, ухвалює 
рішення з питань уведення надзвичайного і 
воєнного стану, мобілізації, визначення за-
гальної структури, чисельності, функцій 
Збройних Сил України та інших військових 
формувань, створених відповідно до законів 
України. 

Рада національної безпеки і оборони 
України координує та контролює діяльність 
органів виконавчої влади у сферах націона-
льної безпеки й оборони; з урахуванням 
змін у геополітичній обстановці вносить 
Президенту України пропозиції щодо уточ-
нення Стратегії національної безпеки Украї-
ни та Воєнної доктрини України. 

Кабінет Міністрів України як вищий орган 
у системі органів виконавчої влади забезпе-
чує державний суверенітет та економічну 
самостійність України, вживає заходів щодо 
забезпечення прав і свобод людини й гро-
мадянина, обороноздатності, національної 
безпеки України, громадського порядку та 
боротьби із злочинністю. 

Національний банк України відповідно до 
основних засад грошово-кредитної політики 
визначає та проводить грошово-кредитну 
політику в інтересах національної безпеки 
України. 

Міністерства, інші центральні органи ви-
конавчої влади, Служба безпеки України та 
Служба зовнішньої розвідки України в ме-
жах своїх повноважень забезпечують вико-
нання передбачених Конституцією й зако-
нами України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України завдань, здійс-
нюють реалізацію концепцій, програм у 
сфері національної безпеки, підтримують у 
стані готовності до застосування сили засо-
би забезпечення національної безпеки. 

Місцеві державні адміністрації та органи 
місцевого самоврядування забезпечують 
вирішення питань у сфері національної без-
пеки, віднесених законодавством до їхньої 
компетенції. 

Воєнна організація держави забезпечує 
оборону України, захист її суверенітету, те-
риторіальної цілісності й недоторканності 
кордонів; протидіє зовнішнім загрозам воєн-
ного характеру. 

До повноважень правоохоронних органів 
належить боротьба із злочинністю та проти-
дія тероризму, забезпечення захисту й вря-
тування населення в разі виникнення над-
звичайних ситуацій техногенного та приро-
дного характеру. 

Суди загальної юрисдикції здійснюють 
судочинство у справах про злочини, що за-
вдають шкоди національній безпеці України. 

Прокуратура України здійснює повнова-
ження у сфері національної безпеки України 
відповідно до Конституції України та Закону 
України “Про прокуратуру України”. 

Громадяни України через участь у вибо-
рах, референдумах та через інші форми 
безпосередньої демократії, а також через 
органи державної влади та органи місцево-
го самоврядування, які вони обирають, реа-
лізують національні інтереси, добровільно і 
в порядку виконання конституційних 
обов’яз-ків здійснюють заходи, визначені 
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законодавством України щодо забезпечення 
її національної безпеки; як безпосередньо, 
так і через об’єднання громадян приверта-
ють увагу суспільних і державних інститутів 
до небезпечних явищ і процесів у різних 
сферах життєдіяльності країни; у законний 
спосіб і законними засобами захищають 
власні права та інтереси, а також власну 
безпеку. 

Необхідно розуміти, що митна служба – 
це багатовимірне явище, яке у свідомості й 
житті людей, суспільства відбивається різ-
ними гранями (аспектами) залежно від тієї 
сторони, що пов’язана з конкретними відно-
синами, процесами, поведінкою, дією тощо. 
Кожен прояв митної діяльності має сенс, 
оскільки він несе в собі щось від її сутності. 

Митна служба для людини є, насампе-
ред, формою регулятора певних суспільних 
відносин. 

Місце митної служби як інструмента за-
хисту національних інтересів можна прави-
льно розцінювати тільки в рамках методо-
логії комплексного дослідження національ-
ної безпеки як складного соціального яви-
ща. На її стан сьогодні впливає безліч фак-
торів, без урахування яких неможливо ви-
робити стратегію економічного розвитку кра-
їни, нейтралізації численних загроз націо-
нальній безпеці. 

На органи державної влади покладено 
такі функції: планування і здійснення конк-
ретних заходів щодо протидії та нейтралі-
зації загроз національним інтересам Украї-
ни; створення нормативно-правової бази, 
необхідної для ефективного функціонування 
системи національної безпеки; вдоскона-
лення її організаційної структури; комплекс-
не кадрове, фінансове, матеріальне, техніч-
не, інформаційне та інше забезпечення 
життєдіяльності складових (структурних 
елементів) системи; постійний моніторинг 
впливу на національну безпеку процесів, що 
відбуваються в різних сферах; прогнозуван-
ня змін, що відбуваються в них, та потен-
ційних загроз національній безпеці; систе-
матичне спостереження за станом і про-
явами міжнародного та інших видів терори-
зму; розроблення науково обґрунтованих 
пропозицій і рекомендацій щодо прийняття 
управлінських рішень з метою захисту наці-
ональних інтересів України; запобігання та 
усунення впливу загроз і дестабілізаційних 
чинників на національні інтереси; оцінюван-
ня результативності дій щодо забезпечення 
національної безпеки та визначення витрат 
на ці цілі; участь у дво- й багатосторонньо-
му співробітництві в галузі безпеки, якщо це 
відповідає національним інтересам України; 
спільне проведення планових та оператив-
них заходів у рамках міжнародних організа-
цій та договорів у галузі безпеки. 

Слід розуміти, що безпека є неодмінним і 
самостійним інтересом людини, держави, 
суспільства. Для захисту цього інтересу в 
державі на різних рівнях створені спеціальні 
органи та організації з питань безпеки. Але 
дедалі більше стає очевидним, що існує та-
кож безпека процесів реалізації всіх інших 
інтересів в економічній, політичній, соціаль-
ній, культурній та інших сферах. Тому без-
пекою мають опікуватися не лише спеціаль-
но створені організації, органи чи особи, а й 
ті, що відповідають за реалізацію конкрет-
них цілей, інтересів, завдань практично в 
усіх сферах діяльності. Саме тут полягає 
одна з головних проблем: перехрещення 
сфер компетенції організацій, органів, осіб і 
забезпечення координації та результатив-
ності їх діяльності. 

Взаємодія органів державної влади при 
виконанні функцій забезпечення безпеки 
України організується в різних сферах сус-
пільства, на різних рівнях і здійснюється за 
суб’єктами, цілями, засобами та об’єктами 
діяльності. 

Можна навести приклад забезпечення 
економічної безпеки. З огляду на те, що 
“проблематика національної безпеки тради-
ційно має статус найвищого пріоритету в 
державній політиці, поняття економічної 
безпеки набуває виняткового значення як 
аргумент прийняття політичних рішень”, – 
відзначає Я. Жаліло [2, с. 141]. За його ви-
значенням, економічна безпека постає “як 
складна багатофакторна категорія, що ха-
рактеризує здатність національної економі-
ки до розширеного відтворення з метою за-
доволення на визначеному рівні потреб 
власного населення й держави; протисто-
яння дестабілізаційній дії чинників, що ство-
рюють загрозу стійкому збалансованому 
розвиткові країни; забезпечення конкурен-
тоспроможності національної економіки у 
світовій системі господарювання” [2, с. 143]. 

Концепція національної безпеки України 
визначає як основні напрями цієї політики в 
економічній сфері недопущення нецільового 
використання бюджетних та інших держав-
них коштів, контроль за експортно-імпортною 
діяльністю й захист вітчизняного товарови-
робника, боротьбу з протиправною економі-
чною діяльністю та відпливом ресурсів. На 
думку Я. Жаліла, такий підхід зосереджує 
увагу політики забезпечення економічної 
безпеки переважно на традиційному проти-
стоянні зовнішнім чинникам впливу. А від-
повідно до його трактування економічної 
безпеки, відбувається перехід від її розумін-
ня як забезпечення (тобто процесу, керова-
ного ззовні) до поняття безпеки як спромо-
жності (тобто наявності іманентних внутріш-
ніх механізмів виробництва, розподілу, об-
міну та споживання), а також від протисто-
яння загрозам, що мають певною мірою зо-
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внішній щодо держави як суб’єкта забезпе-
чення безпеки характер, до забезпечення 
стійкості розвитку. За таким підходом, змі-
нюється й об’єкт забезпечення економічної 
безпеки: тепер це не лише спроможність 
держави реалізовувати власні владні рі-
шення, а й спроможність економічних 
суб’єктів різного рівня діяти в загальному 
руслі зміцнення економічної безпеки країни. 

Найважливішими зовнішніми чинниками 
економічної безпеки є: 
– ефективне включення національної еко-

номіки у світову господарську систему, 
яке поєднує розвиток експортного поте-
нціалу задоволення потреб внутрішньо-
го ринку, захист вітчизняних товарови-
робників і розвиток їх міжнародної кон-
курентоспроможності, зі збалансованою 
структурою та географічною спрямова-
ністю зовнішньої торгівлі; 

– включення в міжнародні валютно-
фінансові відносини, яке сприяє забез-
печенню стійкості грошово-фінансової 
системи відповідно до національних ін-
тересів України; пошук правильного ба-
лансу між курсовою стабілізацією та де-
вальвацією гривні, захист від деструкти-
вного впливу міжнародних потоків спе-
кулятивних капіталів; 

– забезпечення критичного імпорту стра-
тегічних ресурсів достатнім обсягом ва-
лютних ресурсів на диверсифікованій 
основі. 

Водночас не можна не враховувати, що 
економічна безпека залежить, насамперед, 
від спроможності інститутів державної вла-
ди здійснювати дієву політику з реалізації та 
захисту національних економічних інтересів. 
Ідеться про наступність політики, її стратегі-
чну спрямованість, верховенство закону та 
мінімізацію корупції, пріоритет права над 
впливом окремих політико-економічних груп. 
Також необхідною передумовою є консолі-
дованість економічних інтересів громадян, 
суб’єктів господарської діяльності, регіонів, 
держави в напрямі стійкого економічного 
розвитку та реалізації національних інте-
ресів. Не секрет, що обмеженість відтворю-
вальних ресурсів активізує тенденції авто-
номного виживання, за яких, захищаючи 
власну економічну безпеку, одні економічні 
суб’єкти вступають в антагоністичну супере-
чність з іншими. Яскравим прикладом такої 
тенденції є “тінізація” економіки як реакція 
на зростання фіскального тиску. 

Взаємодія суб’єктів національної безпеки 
організується в політичній, правовій, еконо-
мічній, соціальній, військовій та інших сфе-
рах суспільства з урахуванням їх специфіки. 
Важливим залишається розгляд ролі Дер-
жавної митної служби України в цьому про-
цесі. 

Взаємодія в політичній сфері пов’язана з 
підготовкою та прийняттям вищими органа-
ми державної влади політичних рішень з 
питань об’єднання намагань Держмитслуж-
би України з компетентними державними 
органами в ході розробки та реалізації мит-
ної політики. 

Саме в цій сфері долаються перепони 
організації спільного планування, підготовки 
та прийняття управлінських рішень, їх вико-
нання, контролю за перебігом подій, а також 
питання структурно-штатних, адміністратив-
но-процедурних, матеріально-технічних, кад-
рових та інших заходів з узгодження зусиль 
Державної митної служби України з держав-
ними органами та структурами, що залучені 
до сфери захисту економічних інтересів 
України. 

Взаємодія в правовій сфері включає в 
себе розвиток законодавчої та нормативної 
бази для спільної діяльності, в тому числі 
прийняття й корегування договорів та угод 
на двосторонній і колективній основі; юри-
дичне забезпечення спільного захисту наці-
онально-державних інтересів у прикордон-
них просторах, територіальних водах, на 
континентальному шельфі, у виключній еко-
номічній зоні України; регулювання відносин 
із сусідніми державами при здійсненні мит-
ного контролю; вдосконалення нормативної 
бази міжвідомчих відносин та спільних дій у 
сфері митної справи. 

Взаємодія в економічній сфері здійсню-
ється з метою комплексного захисту еконо-
мічних інтересів країни в митному просторі; 
торкається питань взаємозв’язку підсистем 
прикордонної та економічної безпеки країни; 
враховує господарські зв’язки, бюджетно-
фінансові аспекти, міжвідомчі економічні 
інтереси державних органів, що діють у ми-
тній сфері. 

Взаємодія в соціальній сфері включає, 
перш за все, координацію намагань Держ-
митслужби з усіма уповноваженими органа-
ми та інституціями, суспільними фондами й 
організаціями (що не переслідують політич-
ні цілі) з покращення умов праці і якості жит-
тя, рівня житлового, освітнього, медичного, 
культурного, пенсійного та іншого забезпе-
чення осіб, що виконують митну службу й 
забезпечують безпеку країни. В широкому 
значенні воно передбачає врахування соці-
альних процесів, міжнаціональних супереч-
ностей і конфліктів, демографічних тенден-
цій, міграційних процесів, інших соціальних 
факторів, що впливають на діяльність 
суб’єктів митної політики. 

У межах соціального аспекту важливо 
враховувати комплекс гуманітарних відно-
син представників митних, прикордонних та 
інших служб з особами, що перетинають 
державний кордон. 
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Взаємодія у військовій сфері передбачає 
узгодження Державної митної служби Украї-
ни і силових структур із спільного викорис-
тання військової міцності та потенціалу 
держави в інтересах зміцнення безпеки 
України і стабільності ситуації на держав-
ному кордоні. 

ІV. Висновки 
Визначення чіткого кола повноважень 

усіх суб’єктів національної безпеки є не 
тільки передумовою їх ефективної діяльнос-
ті, а й метою подальших демократичних 
процесів у всіх сферах життєдіяльності. На-
самперед, це має торкатися захисту прав і 
свобод громадян України. 

Для посилення ролі митної служби в сис-
темі забезпечення національної безпеки 
особливо важливо визначити стратегію дій. 
Сутнісне розуміння митної стратегії виво-
диться, з одного боку, із загальнонаукового, 
загальноприйнятого поняття “стратегія”, із 
змісту теорії стратегії взагалі; а з іншого – з 
аналізу призначення та специфіки митної 
політики в цілому. 

У загальнометодологічному аспекті в су-
часній науковій літературі під стратегією 
прийнято розуміти теорію й практику, що 
спрямовані на досягнення однієї чи декіль-
кох головних (політичних, економічних, соці-
альних, військових та інших) цілей конкрет-
ної соціальної системи або відносно самос-
тійно діючої підсистеми. 

Сутність явища зазвичай розкривається 
при розгляді основних його елементів. Крім 

постановки головної мети, серед основних 
елементів можна назвати визначення осно-
вних напрямів, етапів, завдань та принципів 
досягнення мети; вибір основних способів 
та форм дій; об’єктивний розрахунок опти-
мальних сил і засобів; вмілий їх розподіл та 
використання. 

Таким чином, головним змістом митної 
стратегії України як механізму захисту наці-
ональних інтересів є формування основних 
пріоритетів діяльності митних органів та 
створення умов для їх реалізації. Крім того, 
митна стратегія має стати комплексною 
програмою практичних дій із забезпечення 
національної безпеки в цілому. 
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In the article main problems of organization 

of effective state finance control in the Ukraine 
in the sphere of material-technical values are 
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Анотація 
Досліджено основні проблеми організації 

ефективного державного фінансового конт-
ролю в Україні у сфері матеріально-техніч-
них цінностей. 

Ключові слова 
Державний фінансовий контроль, ревізія, 

перевірка, інвентаризація. 
І. Вступ 
У сучасних умовах значення державного 

фінансового контролю за рухом матеріаль-

но-технічних цінностей для підприємства 
залишається актуальним і злободенним. Від 
його правильної організації багато в чому 
залежить стан справ на підприємстві. Інши-
ми словами, ефективний контроль за рухом 
матеріально-технічних цінностей підприємс-
тва забезпечує нормальну роботу підприєм-
ства, що сприяє його розвитку в цілому. 

Як відомо, діяльність підприємства скла-
дається з багатьох взаємопов’язаних проце-
сів. Це означає, що надзвичайно важливими 
є ефективність і оптимальність кожного з 
них. Так, поряд з виробничими, збутовими, 
маркетинговими та іншими процесами над-
звичайно великий вплив на ефективність 
діяльності виробничого підприємства справ-
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ляє матеріально-технічне забезпечення під-
приємства. Важко уявити собі процес вироб-
ництва без наявності необхідних для цього 
предметів і засобів праці. Саме тому органі-
зація ефективного контролю за рухом мате-
ріально-технічних цінностей є одним із пер-
шорядних завдань, що потребують вирішен-
ня на сучасних виробничих підприємствах. 

Як було сказано у виступі Голови  
ГоловКРУ України М.І. Сивульського на ро-
зширеному засіданні колегії ГоловКРУ Укра-
їни 30.10.2009 р., “за 9 місяців поточного 

року встановлено порушення фінансово-
господарської дисципліни на 11,2 тис. підп-
риємств, установ і організацій, або 96% від 
перевірених. Незважаючи на те, що завдяки 
впровадженню попереднього контролю су-
ми встановлених ревізіями порушень змен-
шились порівняно з минулим роком прибли-
зно на 30%, їх обсяги залишаються дуже і 
дуже значними. Так, загальна сума виявле-
них фінансових порушень та недоліків скла-
ла 18 млрд грн, у тому числі 6,6 млрд грн 
втрат” (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка обсягів порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, 
виявлених органами ДКРС протягом січня-вересня 2008–2009 рр. 

 
Слід зазначити, що від правильної орга-

нізації процесу перевірок прямо залежать 
результати виробництва, відповідність за-
планованих показників фактичним і загаль-
на ефективність функціонування підприємс-
тва. 

ІІ. Постановка завдання: 
– дослідити основні джерела інформації 

та методичні прийоми здійснення фінан-
сового контролю; 

– визначити елементи ревізії надходжень, 
оцінювання та оприбуткування матеріа-
льних цінностей. 

ІІІ. Результати 
Здійснення державно-управлінського впли-

ву відбувається через виконання завдань 
контролю і ревізії, які полягають у тому, щоб 
забезпечити перевірку: 
– правильності і своєчасності оформлен-

ня операцій, пов’язаних із надходжен-
ням та використанням матеріалів; 

– збереження матеріальних цінностей у 
місцях зберігання та на всіх стадіях їх 
руху; 

– договірно-розрахункової системи мате-
ріально-технічного постачання, прави-
льності і своєчасності розрахунків з пос-
тачальниками; 

– використання і дотримання встановле-
них норм витрачання матеріалів у про-
цесі виробництва; 

– стану аналітичного (складського і бухга-
лтерського) обліку матеріалів та прави-
льності визначення їх собівартості; 

– правильності встановлення номенкла-
турних цін та обґрунтованості визначен-
ня собівартості продукції. 

У системі контролю і ревізії важливе зна-
чення має використання ревізором законо-
давчих та нормативно-правових актів, які 
регулюють взаємовідносини підприємств із 
постачальниками, систему постачання, при-
йняття та відпуск матеріалів. Це дає можли-
вість перевірити під час ревізії систему нор-
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мативно-правового забезпечення, тобто 
обґрунтувати перевірку дотримання на під-
приємстві законності операцій із товарно-
матеріальними цінностями. 

Фактична і документальна перевірка 
операцій з товарно-матеріальними ціннос-
тями включає в себе систему органолепти-
чних, розрахунково-аналітичних, докумен-
тальних прийомів контролю та процедур 
узагальнення і реалізації його матеріалів. 
Особливе значення під час ревізії має пра-
вильне використання ревізором процедур, 
пов’язаних з інвентаризацією матеріальних 
цінностей і розрахунків із постачальниками, 
та перевірка документального обґрунтуван-
ня операцій щодо надходження, викорис-
тання та іншого вибуття матеріальних цін-
ностей. Ревізію операцій із матеріальними 
цінностями потрібно розпочинати з їх інвен-
таризації та обстеження складського збері-
гання матеріалів. Для цього необхідно пра-
вильно визначити об’єкти інвентаризації 
товарно-матеріальних цінностей. Під час 
ревізії операцій з товарно-матеріальними 
цінностями, їх руху і збереження важливе 
значення має також правильне застосуван-
ня документальних методичних прийомів і 
способів, що потребує детальної докумен-
тальної перевірки цих операцій. 

Під час ревізії операцій з матеріальними 
цінностями поряд із перевіркою облікової 
документації важливе значення мають ме-
тоди фактичного контролю. 

Одним із методів такого контролю є інве-
нтаризація матеріальних цінностей. Для 
цього ревізійна група (ревізор) організовує 
інвентаризацію матеріальних цінностей. 

Залежно від повноти охоплення перевір-
кою цінностей на об’єктах їх збереження під 
час ревізії можуть здійснюватись як повні, 
так і вибіркові та контрольні інвентаризації 
цінностей. Найбільш ефективною під час 
ревізії є повна інвентаризація матеріальних 
цінностей, що забезпечує перевірку всіх їх 
видів і сортів на підприємстві, що ревізуєть-
ся. Повна інвентаризація цінностей у проце-
сі ревізії може здійснюватись раптово на 
всіх об’єктах (складах, коморах) або почер-
гово (в два або три прийоми). 

Одночасне здійснення інвентаризації цін-
ностей у всіх місцях зберігання дає можли-
вість попереджувати приховування нестач 
або лишків цінностей. Але у зв’язку з тим, 
що повна інвентаризація потребує форму-
вання в короткий термін багатьох інвента-
ризаційних комісій (інколи одночасно), під 
час ревізії на складах може організовува-
тись вибіркова інвентаризація цінностей. 
Суть такої інвентаризації полягає в тому, що 
фактичною перевіркою охоплюються тільки 
окремі цінності. Така інвентаризація ціннос-
тей проводиться тоді, коли на складі порів-
няно недавно (наприклад у межах одного 

кварталу) була здійснена повна інвентари-
зація цінностей. 

Різновидом вибіркової інвентаризації є 
контрольна інвентаризація, яка здійснюєть-
ся в процесі або одразу після проведення 
суцільної або вибіркової інвентаризації цін-
ностей. Вона, як правило, носить тільки ха-
рактер поточного контролю процесу інвен-
таризації на тому або іншому об’єкті й охоп-
лює 10–15% найважливіших найменувань 
цінностей, зазначених в інвентаризаційному 
описі, але не менше 10% їх загальної кіль-
кості. З метою забезпечення повноти конт-
ролю за збереженням цінностей на об’єктах 
підприємства, що ревізується, необхідно з 
самого початку ревізії обґрунтувати, як ор-
ганізувати повні чи вибіркові інвентаризації, 
щоб охопити фактичною перевіркою всі цін-
ності тієї або іншої групи. Вибіркова інвен-
таризація цінностей не має бути лише пере-
віркою “навмання”, і якщо за окремими цін-
ностями у картках (книгах) складського облі-
ку є записи, які здійснені “червоним” сторно, 
або наявні великі суми нерухомих залишків 
цінностей, важливо забезпечити повну їх 
інвентаризацію. 

Поряд з інвентаризацією цінностей під 
час ревізії підприємств здійснюється обсте-
ження дотримання умов їх збереження. 
Зберігання матеріальних цінностей розме-
жовується за матеріально відповідальними 
особами. При перевірці необхідно мати на 
увазі, що на окремих підприємствах склад-
ські приміщення не відповідають вимогам. 
Це призводить до перевантаження складів, 
порушення системи зберігання, ускладнює 
відпуск цінностей. У таких випадках необ-
хідно звернути увагу на те, які приймаються 
заходи щодо розширення складських при-
міщень. 

У процесі обстеження перевіряють ого-
родження території і можливість безконтро-
льного доступу на територію підприємства, 
стан охорони складів і території підприємст-
ва. Перевірці підлягає дієвість пропускної 
системи контролю вивезення вантажів із 
території підприємства. Ревізор з’ясовує, 
скільки разів проводились контрольні пере-
вірки вивезення вантажів адміністрацією 
підприємства. При ревізії пропускної систе-
ми необхідно враховувати взаємозв’язок 
між територіально відокремленими спеціа-
лізованими цехами, філіалами, підприємст-
вами і головним підприємством. Оформ-
лення перепустки на вивіз при внутрішньо-
му переміщенні цінностей вимагає від пра-
цівників підприємства і ревізора детального 
контролю, матеріали якого можуть бути ви-
користані як джерела контролю при вияв-
ленні порушень і зловживань у діяльності 
цехів і філіалів, неповному оприбуткуванні 
цінностей, приписках, крадіжках, спотворен-
нях в обліку. При значних крадіжках, пору-
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шеннях пропускного режиму, неприйнятті 
відповідних заходів зі сторони посадових 
осіб складається опис затримань із вкраде-
ним майном на прохідній підприємства. Дані 
беруть із книги чи журналу затримань, який 
веде охорона підприємства. 

Сукупні порушення призводять до того, 
що державний бюджет недоотримує значні 
кошти для реалізації соціальних і гуманітар-
них програм. 

Статистичні дані щодо рівня відшкоду-
вання таких порушень у 2008–2009 рр. на-
ведені на рис. 2. 
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Рис. 2. Рівень відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, 
протягом січня-вересня 2008–2009 рр. 

 
Необхідно підкреслити, що при обсте-

женні необхідно провести вибіркову переві-
рку вантажів, що вивозяться на підставі 
пропусків. Найбільш доцільно перевіряти 
матеріальні цінності, які відправляються 
місцевим покупцям. Особи, які здійснюють 
перевірку, розпечатують вагони, контейне-
ри, пакувальну тару, порівнюють фактичну 
кількість, асортимент, якість і вартість мате-
ріальних цінностей, що вивозяться, з дани-
ми рахунків-фактур, наказів-накладних, спе-
цифікацій, ярликів, пропусків та інших су-
провідних документів. Особливе значення 
тут має момент раптовості. Безпосередньо 
на складах також проводяться аналогічні 
контрольні перевірки фактичної наявності 
матеріальних цінностей. При перевірці вра-
ховують результати попередніх контрольних 
перевірок та інвентаризацій, строки їх про-
ведення, виявлені порушення в складсько-
му обліку, розміри залишків на день переві-
рки, сигнали про крадіжки і зловживання. 
Одночасно з контрольними вибірковими ін-
вентаризаціями матеріальних цінностей пе-
ревіряються ваговимірювальні прилади. 
При перевірці необхідно враховувати, що 
цілий ряд видів сировини і матеріалів відо-

бражається в декількох одиницях виміру: за 
кількістю штук і вагою, кількістю штук і пло-
щею, вагою і місткістю, фактичною і конди-
ційною вагою, фізичними та умовними оди-
ницями виміру. Тому доцільно проводити 
перевірку фактичної наявності цих матеріа-
льних цінностей і порівняння їх з обліковими 
даними в декількох одиницях виміру. Вияв-
лені розходження щодо окремих вимірників 
будуть вказувати на ознаки порушення 
встановлених правил прийому, зберігання і 
відпуску певних видів матеріальних ціннос-
тей, факти крадіжок і зловживань. При пе-
ревірці складів визначають систему контро-
лю якості цінностей, що надходять від пос-
тачальників, правильність їх прийняття за 
кількісними і якісними показниками. Для пе-
ревірки залучають лабораторні журнали, 
досліджують результати лабораторних ана-
лізів, обґрунтовують заходи, здійснені щодо 
постачальників неякісної сировини. 

При обстеженні складів ревізор розгля-
дає проведення контрольних перевірок 
складів і вибіркових інвентаризацій матеріа-
льних цінностей робітниками відділів поста-
чання, збуту і бухгалтерії підприємства, їх 
кількість, результати, номенклатуру матері-
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алів, що перевіряються, і прийняті заходи за 
результатами перевірок. На підприємстві 
має бути розроблений план таких перевірок 
на всіх складах, який не підлягає розголо-
шенню. Разом з такими контрольними пере-
вірками ревізор досліджує систему відпуску 
матеріалів на виробництво, правильність 
визначення їх кількості за допомогою ваго-
вимірювальних приладів, контроль з боку 
представників цехів, точність і своєчасність 
оформлення відпуску матеріалів відповід-
ними документами. 

Невід’ємною частиною ревізії зберігання 
матеріальних цінностей на складах є пере-
вірка складського обліку. З цією метою дос-
лідженню підлягають картки сортового облі-
ку, які видаються бухгалтерією матеріально 
відповідальним особам під розписку. Мате-
ріальний відділ бухгалтерії має систематич-
но контролювати правильність записів у ка-
ртках складського обліку на основі первин-
них документів та обґрунтовувати визна-
чення сальдо після кожної операції. Такий 
контроль особливо необхідний в умовах 
застосування оперативно-сальдового обліку 
матеріалів, коли в бухгалтерії ведеться об-
лік тільки у вартісному вираженні за групами 
матеріалів. Бухгалтер матеріального відділу 
бухгалтерії при цьому методі обліку підпи-
сується в картках складського обліку за 
правильність кожної записаної операції на 
основі первинних документів. Не дивлячись 
на це, практика контрольно-ревізійної робо-
ти показує, що основними порушеннями в 
обліку матеріалів на картках сортового облі-
ку є: наявність від’ємних перехідних залиш-
ків (“червоне” сальдо) щодо окремих видів 
матеріальних цінностей; відсутність записів 
надходження матеріалів за окремими при-
бутковими документами; розходження між 
даними карток сортового обліку і даними 
обліку в бухгалтерії; завищення кількості 
списаних на витрати матеріалів порівняно з 
витратними документами; неправильний 
підрахунок залишків; наявність залишків 
матеріалів в одному вимірнику і відсутність 
їх в іншому, якщо облік цього матеріалу ве-
деться в декількох вимірниках. 

Факти “червоних” залишків свідчать про 
неповне або несвоєчасне оприбуткування 
надходження матеріальних цінностей, спи-
сання завищеної кількості матеріалів на ви-
робництво проти фактично відпущених, за-
міни даних оформленого документа, скла-
дання безтоварних документів на відпуск 
матеріалів, неправильний підрахунок пере-
хідних залишків, неоприбуткування повер-
нених із цехів матеріалів тощо. Від’ємні 
(“червоні”) залишки після чергового надхо-
дження такого матеріалу тимчасово закри-
ваються, а кількість товарно-матеріальних 
цінностей на цю величину зменшується. 
Від’ємні залишки показують розмір невра-

хованих матеріалів і можуть бути резервом 
для крадіжок. Після з’ясування причин їх 
утворення під час прийняття документів ма-
теріального обліку бухгалтером чи в процесі 
ревізії необхідно оприбуткувати матеріальні 
цінності на величину розміру “червоних” за-
лишків і вивести реальні залишки. 

Окремі прибуткові документи, особливо 
за невідфактурованими поставками, можуть 
бути не відображені в картках сортового 
обліку. Для їх виявлення необхідно раптово 
перевірити всі первинні документи завіду-
вача складом на його робочому місці. 

Розходження між даними складського і 
бухгалтерського обліку виявляють шляхом 
порівняння залишків у сальдовій книзі із за-
лишками, підрахованими бухгалтерією в 
оборотних відомостях за групами матеріа-
лів. Необхідно також перевірити, чи не до-
пускалось списання аналогічних розходжень 
за рахунок відхилень в оцінці матеріалів або 
за рахунок транспортно-заготівельних ви-
трат замість встановлення дійсних причин. 

Навмисне завищення кількості списуван-
ня на витрати матеріалів порівняно з пер-
винними документами і неправильний під-
рахунок залишків матеріальних цінностей (у 
бік зменшення) в картках сортового обліку 
можуть здійснюватись практично за рахунок 
округлення показників (наприклад, до 10, 
100 тощо). Ці порушення можуть бути вияв-
лені шляхом виправлення і підчисток у карт-
ках, а також шляхом порівняння кількості 
відпущених матеріалів у цех за документа-
ми складу з кількістю одержаних матеріалів 
згідно з документами цеху. Крім того, зазна-
чені порушення призводять до розходження 
між даними складського і бухгалтерського 
обліку. Невідповідність залишків матеріалів, 
які обліковуються в декількох вимірниках, 
вказує на недостовірність первинних доку-
ментів за операціями надходження та ви-
трачання і порушення встановленого поряд-
ку прийняття і видачі матеріальних ціннос-
тей. У цих випадках необхідним є поопера-
ційне дослідження первинних документів. 

ІV. Висновки 
Підсумовуючи викладене вище, необхід-

но зазначити, що державний фінансовий 
контроль буде ефективним, якщо він буде 
здійснюватися системно та в логічній послі-
довності, аби уникати непотрібного дублю-
вання і паралелізму в адмініструванні конт-
ролю. Так, на основі результатів досліджен-
ня складського господарства і стану збері-
гання матеріальних цінностей ревізор може 
вимагати проведення суцільної інвентари-
зації матеріальних цінностей на окремих 
складах і в окремих матеріально відповіда-
льних осіб. У процесі ревізії необхідно пере-
вірити всі документи, де відображаються 
дані проведення інвентаризацій матеріаль-
них цінностей за період, що ревізується (на-



Серія: Державне управління, 2010 р., № 1 

 37 

кази про проведення інвентаризації і ство-
рення інвентаризаційних комісій, інвентари-
заційні описи, порівнювальні відомості, про-
токоли інвентаризаційних комісій, реєстри 
бухгалтерського обліку, в яких відображені 
результати інвентаризації). При перевірці 
матеріалів інвентаризації має звертатися 
увага на повноту охоплення інвентаризацією 
всіх матеріальних цінностей на складах й 
інших місцях їх зберігання та у всіх матеріа-
льно відповідальних осіб, дотримання стро-
ків і умов її проведення, правильність офо-
рмлення результатів інвентаризації, вияв-
лення лишків та нестачі матеріальних цін-
ностей; обґрунтованість і законність зараху-
вання пересортиці, списання нестач, прави-
льність віднесення нестач і псування мате-
ріалів за рахунок винних осіб, повноту опри-
буткування лишків; своєчасне і правильне 
відображення результатів інвентаризації в 

обліку. Особливу увагу слід приділяти ви-
вченню правильності прийнятих рішень за 
результатами інвентаризації. 
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Annotation 
In the article investigational, that the per-

sonal touch of transformation processes which 
take place in Ukraine is activation of activity of 
enterprises of tourist complex. An all greater 
value is acquired by the scientifically grounded 
forming of favourable financial-economical, 
legal and informative environment with the 
purpose of stimulation of development of tour-
ism in Ukraine. 

Анотація 
Досліджено, що характерною рисою тра-

нсформаційних процесів, які відбуваються в 
Україні, є активізація діяльності підприємств 
рекреаційно-туристичного комплексу. Деда-
лі більшого значення набуває науково об-
ґрунтоване формування сприятливого фі-
нансово-економічного, правового й інфор-
маційного середовища з метою стимулю-
вання розвитку туризму в Україні. 

Ключові слова 
Державна туристична політика, рекреа-

ційний-туристичний комплекс, правове ре-
гулювання розвитку туризму, нормативно-
правові, державно-адміністративні, фінан-
сово-кредитні, податкові, соціально-психо-
логічні важелі. 

І. Вступ 
В Україні висвітлені далеко не всі питан-

ня стосовно сучасних теоретико-методо-
логічних та прикладних засад активізації 
діяльності підприємств рекреаційно-турис-
тичного комплексу. Існує потреба в поглиб-
леному науковому дослідженні теоретичних 
аспектів формування методики адміністра-
тивного та фінансово-ресурсного забезпе-
чення розвитку туризму, визначенні пріори-
тетів та окресленні шляхів підвищення ефе-
ктивності управління комплексним викорис-
танням багатого рекреаційно-туристичного 
потенціалу України. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення основних 

економічних та адміністративних механізмів 
підтримки розвитку туризму, вироблення 
практичних рекомендацій з регулювання 
розвитку туризму та стимулювання його фі-
нансово-ресурсного забезпечення. 

ІІІ. Результати 
Аналіз наукових джерел з проблематики 

державного управління окремими сферами 
суспільного життя в Україні, державного регу-
лювання економіко-господарської діяльності, 
у тому числі й галузі туризму, свідчить, що 
українським ученим тут належить вагомий 
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теоретичний доробок. Цим питанням прис-
вячені наукові праці Ю.В. Алєксєєвої, 
В.Д. Бакуменка, В.Г. Бодрова, В.М. Вакуленка, 
І.В. Валентюк, Л.І. Давиденко, В.М. Князєва, 
Ю.О. Куца, О.Ю. Лебединської, В.І. Лугового, 
О.Ю. Оболенського, М.І. Пірен, Є.В. Ромата, 
Г.П. Ситника, С.В. Сьоміна, А.М. Ткаченка, 
А.О. Чечель, О.С. Шаптала та ін. 

Для України на сучасному етапі ринкових 
перетворень необхідність формування конс-
труктивної туристичної політики набуває 
дедалі більшої актуальності. Залежно від 
рівня, на якому вона визначається і реалізу-
ється, доцільно виділяти: державну, регіо-
нальну політику і політику окремих підпри-
ємств рекреаційно-туристичного комплексу. 
Моделювання туристичної політики на за-
садах стратегічного планування, що відо-
бражається комплексним документом, який 
включає аналітичну і прогнозну інформацію, 
систему заходів і проектів, передбачених 
для виконання державними органами, ін-
шими зацікавленими структурами – учасни-
ками ринку туристичних послуг. Метою дер-
жавної туристичної політики є створення 
конкурентоспроможного рекреаційно-турис-
тичного комплексу, який усебічно задоволь-
нятиме потреби вітчизняних і зарубіжних 
споживачів туристичного продукту, сприя-
тиме розвитку економіки країни шляхом збі-
льшення робочих місць, бюджетних і валю-
тних надходжень, збереження культурної і 
природної спадщини. 

Доцільно згрупувати важелі й інструмен-
ти ринкового регулювання та активізації ро-
звитку суб’єктів рекреаційно-туристичного 
господарювання за такими ознаками: 
– державно-адміністративні важелі – це 

важелі управління ринковою моделлю з 
елементами державного регулювання 
розвитку та активізації сфери туризму 
на загальнодержавному та регіональ-
ному рівнях (складові – стратегічне пла-
нування, підтримка зовнішньоекономіч-
ної діяльності, наукові дослідження рин-
ку рекреаційно-туристичних послуг, охо-
рона рекреаційних ресурсів, гаранту-
вання захисту та безпеки туристів, конт-
роль за якістю послуг, кадрове забезпе-
чення); 

– нормативно-правові важелі розробля-
ються і впроваджуються центральними 
та місцевими органами влади і перед-
бачають загальну організацію і правову 
регламентацію туристичної діяльності, 
створення сприятливого нормативно-пра-
вового поля для всіх суб’єктів рекреа-
ційно-туристичного комплексу; 

– фінансово-кредитні важелі спрямовані 
на створення сприятливого кредитного 
середовища для розвитку підприємни-
цької діяльності у туристичній галузі 
(складові: запровадження системи мік-

рокредитування, пільгове кредитування 
суб’єктів рекреаційно-туристичного біз-
несу, державне субсидіювання, лізинг, 
тренінги з фінансово-кредитних питань 
для працівників галузі туризму); 

– податкові важелі передбачають оптимі-
зацію кількості податків для підприємств 
рекреаційно-туристичного комплексу, 
надання податкових пільг під конкретні 
проекти, які спрямовані на вирішення 
регіональних і соціальних проблем, ін-
вестування у туристичну галузь (до них 
належать: податкове регулювання, оп-
тимізація кількості і величини податків у 
рекреаційній діяльності; створення сприят-
ливих умов для залучення інвестицій пі-
дприємствами рекреаційно-туристич-
ного комплексу; бюджетне фінансуван-
ня програм розвитку рекреації і туризму; 
надання податкових пільг для вирішен-
ня проблем соціального туризму); 

– соціально-психологічні важелі передба-
чають проведення активних пропаган-
дистських кампаній як для зовнішнього 
ринку, так і для внутрішніх споживачів 
туристичного продукту з метою форму-
вання іміджу України як держави, сприя-
тливої для рекреації і туризму, підви-
щення соціального сприйняття туризму 
місцевим населенням, збереження тра-
диційних для українців гостинності і до-
брозичливого ставлення до приїжджих – 
вітчизняних та іноземних туристів (складо-
ві: маркетингова та рекламна діяльність, 
інформаційно-довідкова діяльність, роз-
робка іміджевої туристичної стратегії). 

У зв’язку зі швидкими темпами розвитку 
міжнародного (зовнішнього), іноземного, внут-
рішнього, пригодницького, круїзного, екологі-
чного, культурно-пізнавального, рекреацій-
ного та інших видів туризму вважаємо, що 
статистичні показники, які відображають 
туристичну галузь, доцільно було б виділити 
в окрему групу. Необхідність розробки адек-
ватної системи показників статистичного 
обліку туристичної діяльності як у межах 
національної економіки, так і за адміністра-
тивно-територіальними одиницями – регіо-
нальними показниками: по-перше, створить 
методологічне та методичне підґрунтя для 
формування сучасної статистики туризму як 
для країни в цілому, так і для регіонів рек-
реаційної спеціалізації; по-друге, станови-
тиме необхідну умову переходу до система-
тичного науково обґрунтованого і регуляр-
ного статистичного оцінювання рекреаційно-
туристичного продукту, а також ролі і місця 
туризму та регіонів відповідної спеціалізації 
в економіці країни; по-третє, принципово 
змінить обсяги і структуру інформації, яка 
узагальнюється на рівні регіону (держави) і 
є необхідною для формування цільових по-
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казників регіонального (загальнодержавно-
го) планування й управління. 

Регулювання туристичної діяльності в 
Україні здійснюється різними шляхами, од-
ним із найважливіших державних регуляторів 
є правове регулювання розвитку туризму. 

Важливим кроком у створенні правових 
засад туристичної діяльності стало прийн-
яття 15.09.1995 р. Верховною Радою Украї-
ни Закону України “Про туризм” (першого на 
теренах колишнього СРСР), який накреслив 
стратегічну лінію і конкретні завдання роз-
витку туристичної сфери, став свідченням 
посилення уваги з боку законодавчої та ви-
конавчої гілок влади до туристичної галузі, її 
проблем і перспектив [8, с. 448]. 

Цей Закон визначає загальні правові, ор-
ганізаційні, виховні та соціально-економічні 
засади реалізації державної політики Украї-
ни в галузі туризму. Метою Закону є ство-
рення правової бази для становлення тури-
зму як високорентабельної галузі економіки 
та важливого засобу культурного розвитку 
громадян, забезпечення зайнятості насе-
лення, збільшення валютних надходжень, 
захист законних прав та інтересів туристів і 
суб’єктів туристичної діяльності, визначення 
їх обов’язків і відповідальності. 

Дія цього Закону поширюється на підп-
риємства, установи, організації, незалежно 
від форм власності, фізичних осіб, діяль-
ність яких пов’язана з наданням туристич-
них послуг, а також на громадян, які їх 
отримують. 

Держава проголошує туризм одним із 
пріоритетних напрямів розвитку національ-
ної культури та економіки і створює сприят-
ливі умови для туристичної діяльності. Дер-
жавна політика в галузі туризму визначаєть-
ся Верховною Радою України. 

Основними напрямами державної полі-
тики в галузі туризму є такі: залучення гро-
мадян до раціонального використання віль-
ного часу, ознайомлення з історико-
культурною спадщиною, природним сере-
довищем, організація оздоровлення насе-
лення; забезпечення раціонального викори-
стання та збереження туристичних ресурсів, 
створення ефективної системи туристичної 
діяльності для забезпечення потреб внутрі-
шнього та іноземного туризму; створення та 
вдосконалення нормативно-правової бази в 
галузі туризму відповідно до чинного зако-
нодавства України, міжнародних норм і пра-
вил; захист прав та інтересів держави в га-
лузі туризму; створення сприятливого для 
розвитку туризму податкового, валютного, 
митного, прикордонного та інших видів кон-
тролю; створення економічних умов, які 
стимулюють розвиток туризму в Україні; за-
провадження пільгових умов для організації 
туристичної та екскурсійної роботи серед 
дітей, підлітків, молоді, інвалідів та малоза-

безпечених верств населення; заохочення 
національних та іноземних інвестицій у роз-
виток туристичної індустрії; встановлення 
порядку стандартизації, сертифікації та лі-
цензування в галузі туризму; впровадження 
системи статистичної звітності суб’єктів ту-
ристичної діяльності; визначення порядку 
управління державною власністю в галузі 
туризму; забезпечення безпеки туристів, 
захист їх прав, інтересів та майна; підтрим-
ка розвитку туризму в регіонах, визначення 
статусу окремих туристичних центрів, ство-
рення умов для пріоритетного розвитку ту-
ристичної індустрії; підготовка, перепідгото-
вка та підвищення кваліфікації туристичних 
кадрів; розвиток співробітництва із зарубіж-
ними країнами та міжнародними організаці-
ями, розробка та укладання міжнародних 
дво- і багатосторонніх договорів у галузі ту-
ризму та визначення механізму їх реаліза-
ції. 

Крім цього Закону сприятимуть розвитку 
туризму в Україні й Укази Президента Укра-
їни: “Про Фонд “Намисто Славутича” від 
28.09.1996 р. № 880/96; “Про День туризму” 
від 21.09.1998 р. № 1047/98, який відзнача-
ється в Україні на державному рівні щороку 
27 вересня; “Про основні напрями розвитку 
туризму в Україні до 2010 року” від 
10.08.1999 р. № 973/99; “Про заходи щодо 
забезпечення реалізації державної політики у 
галузі туризму” від 14.12.2001 р. № 1213/2001, 
а також Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни “Про заходи подальшого розвитку туриз-
му” від 29.04.1999 р. № 728 [5]. 

На заходи програми “Фінансова підтрим-
ка розвитку туризму в Україні” передбачено 
видатки в обсязі понад 20 млн грн, що на 
0,4 млн грн більше асигнувань на цю мету, 
передбачених нинішнього року. 

Зазначені кошти буде сконцентровано на 
популяризацію туристичних можливостей 
України, інформування вітчизняної та світо-
вої громадськості про розвиток туристично-
рекреаційної сфери держави, формування 
іміджу України як туристичної держави, на 
залучення іноземних туристів в Україну. 

Забезпечується підтримка розвитку різних 
видів туризму, зокрема сільського. Завдяки 
зусиллям Служби було прийнято розпоря-
дження Кабміну “Про затвердження плану 
заходів щодо державної підтримки розвитку 
сільського туризму на 2006–2010 рр.” від 
03.07.2006 р. № 373-р. [5]. 

Для гарантованої підтримки туристичних 
потоків в Україну необхідно різко активізу-
вати інформаційну діяльність щодо рекла-
мування туристичного потенціалу в країні та 
за кордоном. Акцент слід спрямувати на 
рекламу унікальних природно-кліматичних 
ресурсів, екскурсійних програм, гостинності 
населення, недорогих послуг харчування, 
наявності в достатній кількості екологічно 
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чистих фруктів та інших продуктів. Особли-
ва увага зосереджується на розширенні екс-
курсійних, культурних, розважальних про-
грам і заходів. 

Для забезпечення сталого розвитку ту-
ристичної сфери в умовах поглиблення від-
носин між Україною і ЄС, її вступом до СОТ, 
необхідне підвищення якості національних 
пропозицій до рівня міжнародних стандартів 
і розширення ринків збуту. 

Вирішення цих двох головних завдань 
потребує державного фінансування за дво-
ма основними напрямами: залучення турис-
тів на вибраних цільових ринках (рекламно-
інформаційна діяльність, зокрема виставко-
ва, створення інформаційних центрів, ство-
рення національного туристичного Інтернет-
порталу, сайта ДСТК); приведення націона-
льних нормативів, стандартів безпеки, якос-
ті товарів і послуг у відповідність з міжнаро-
дними. 

На 2007 р. бюджетний запит з відновлення 
фінансової підтримки розвитку туризму в 
Україні був сформований на суму 48,0 млн грн. 
Заздалегідь погоджено в Міністерстві фі-
нансів лише 60% запиту – 28,8 млн грн. Не 
були достатньо враховані потреби на фі-
нансування міжнародної співпраці, створен-
ня інформаційних центрів, маркетингової 
діяльності, розвиток інфраструктури туриз-
му. Для порівняння, бюджет урядового ор-
гану по туризму в країнах Європи в серед-
ньому становить 29,3 млн дол. США. 

У межах бюджету виконуватимуть дер-
жавні цільові програми, зокрема “Державну 
програму розвитку туризму в Україні на 
2002–2010 роки” (12,4 млн грн), “Програму 
розвитку Криму як цілорічного загальнодер-
жавного та міжнародного курортно-рекреа-
ційного і туристичного центру” (2,5 млн грн), 
“Державну програму забезпечення позитив-
ного міжнародного іміджу України на 2003–
2006 роки” (5 млн грн) [5]. 

У 2005 р. Уряд затвердив Програму роз-
будови туристичної інфраструктури за на-
прямами національної мережі міжнародних 
транспортних коридорів та основних транс-
портних магістралей у 2004–2010 рр. На 
2005 р. передбачено видатки із загального 
фонду Державного бюджету за новою бю-
джетною програмою “Фінансова підтримка 
створення умов для забезпечення безпеки 
туристів та розбудови туристичної інфра-
структури міжнародних транспортних кори-
дорів та магістралей в Україні” у сумі 
9,2 млн грн на фінансування заходів зі ство-
рення безпечних умов для мандрівників [5]. 

Після проголошення незалежності країни 
подібна структура управління туристичною 
індустрією в цілому збереглася. Однак усе 
наочнішими ставали її недоліки, пов’язані 
насамперед з відсутністю системного підхо-
ду до здійснення управлінської діяльності. 

Необхідність створення єдиного державного 
органу регулювання туристичної галузі підт-
верджувалася і зарубіжним досвідом. 

Першим кроком на шляху до виправлен-
ня ситуації стало створення у серпні 1993 р. 
Державного комітету України з туризму, на 
який покладалися реалізація державної по-
літики у цій сфері та відповідальність за її 
подальший розвиток у напрямі підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного тури-
стичного продуту на світовому ринку, забез-
печення соціально-економічних інтересів 
країни та її екологічної безпеки. 

Як засвідчує аналіз, сьогодні наявні 
справедливі нарікання відносно неналежно-
го виконання чи невиконання взагалі за-
вдань, які були поставлені перед Держком-
туризмом, що зрештою дало привід для йо-
го нещодавньої ліквідації. 

Цілком природно, що і в туризмі неви-
значеність щодо державного управлінського 
механізму як категорії менеджменту існує не 
лише у лексичних нюансах, стосовно яких 
так люблять сперечатися сучасні науковці, а 
й і у його внутрішній структурі. Майже немає 
ґрунтовних наукових розробок з приводу 
ефективної реалізації механізму управління 
туристичною індустрією у створенні право-
вого поля функціонування її суб’єктів, орга-
нізаційному регулюванні, фінансово-
інвестиційній політиці, діяльності у сфері 
міжнародних контактів. 

Ще й досі розвиток туризму в нашій краї-
ні регулюється лише декількома спеціаль-
ними постановами, програмами та Законом 
“Про туризм”. Тож не викликає сумніву, що у 
законотворчій справі зроблено ще далеко 
не все, адже прийнятими документами ви-
значені лише головні умови розвитку турис-
тичної галузі. У подальшому потребує все-
бічної розробки механізм виконання страте-
гічних рішень державних органів влади. 
Йдеться, перш за все, про видання на їх 
підставі відповідних підзаконних актів та 
інструкцій, які б реально сприяли зростанню 
соціально-економічної ефективності туриз-
му в Україні та поповненню державного і 
місцевих бюджетів. 

Недостатня увага приділяється таким 
факторам підвищення туристичної приваб-
ливості держави, як спрощення прикордон-
них і митних формальностей, паспортно-
візового режиму тощо. У цьому контексті не 
може бути залишений осторонь факт почат-
ку функціонування Міждержавної Ради з 
туризму країн СНД, поява якої створила всі 
умови для відновлення єдиного туристично-
го простору, тісної інтеграції та співробітни-
цтва в напрямі уніфікації державних галузе-
вих стандартів і нормативно-правової бази, 
розробки спільних туристичних маршрутів, 
проведення узгоджених дій щодо гарантій 
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захисту туристів та забезпечення виконання 
угод і домовленостей. 

Незважаючи на досягнуту результатив-
ність, загалом очевидно, що методи приму-
сового характеру спрямовані скоріше на 
симптоми хвороби, ніж на її причини. Відтак 
в Україні назріла потреба в розробці прин-
ципово нових підходів до управління турис-
тичною сферою, кардинальної перебудови 
його організаційної структури. 

Значно активнішого застосування в галу-
зі туризму нагально вимагає і регіональна 
політика, покликана децентралізувати дер-
жавні управлінські функції шляхом делегу-
вання широкого обсягу адміністративних, 
соціально-економічних та фінансових прав 
місцевим владним структурам. У більшості 
країн світу поточне управління туристичною 
індустрією здійснюються саме там, де виро-
бляється рекреаційний продукт і зосере-
джені відповідні ресурси. 

Окрім підвищення ефективності управ-
ління, така політика, особливим чином ак-
центована на певних регіонах і територіях, 
може стати неабияким чинником їх перспек-
тивного загальноекономічного зростання. 
Наприклад, створення об’єктів інфраструк-
тури туризму або пільгових умов їх діяльно-
сті у віддалених та слаборозвинутих регіо-
нах сприяє відновленню їх демографічного 
потенціалу, надає поштовх розвиткові сіль-
ського господарства, збільшує зайнятість 
населення, наповнює місцеві бюджети. 

На сучасному етапі розвиток системи 
управління туристичною галуззю має охоп-
лювати такі питання, як удосконалення 
структури управління, реалізація державної 
політики у цій галузі шляхом координації 
діяльності центральних і місцевих органів 
виконавчої влади та суб’єктів підприємницт-
ва. Важливе значення має вдосконалення 
державної статистики з питань туризму з 
урахуванням міжнародних стандартів та 
досвіду інших країн. 

Туризм як вид економічної діяльності та 
важливий соціальний інститут має чітку орі-
єнтацію на використання природних ресур-
сів та культурної спадщини. Тому важливим 
його напрямом є ефективне і раціональне 
використання природних ресурсів та 
об’єктів культурної спадщини з одночасним 
їх збереженням і відновленням, профілакти-
ка та мінімізація негативного впливу турис-
тичної діяльності на навколишнє природне 
середовище. Крім того, необхідно здійснити 
заходи щодо визначення рекреаційного по-
тенціалу всіх регіонів країни та особливос-
тей рекреаційних регіонів з метою створен-
ня колоритного національного туристичного 
продукту. 

Одним із найважливіших напрямів дер-
жавної політики у туристичній галузі є під-
вищення ефективності інформаційно-кому-

нікаційної інфраструктури, створення пози-
тивного образу України як туристичної дер-
жави та активізація просування національ-
ного туристичного продукту як на внутріш-
ньому, так і на міжнародному ринках турис-
тичних послуг завдяки організаційній і фі-
нансовій підтримці підприємств та організа-
цій туристичної галузі з боку центральних і 
місцевих органів виконавчої влади. 

ІV. Висновки 
Останніми роками в Україні прийнято ряд 

державних рішень на зміцнення та розши-
рення законодавчої бази з туризму. Туризм 
визнано одним із пріоритетних напрямів на-
ціональної культури й економіки. І це повні-
стю узгоджується зі світовими тенденціями, 
які свідчать, що туристична сфера буде ін-
дустрією ХХІ ст. Саме на структури Держ-
комтуризму України покладено організатор-
ські та координаційні функції з виконання 
державних рішень у цій галузі, опрацювання 
концепцій її розвитку. 

Важливим чинником впливу держави на 
туристичну індустрію, особливо в період 
ринкової трансформації економіки, стає фі-
нансова політика. Нагальна необхідність її 
реформування зумовлена невпинним зрос-
танням зношеності матеріально-технічної 
бази туризму. За офіційними даними, сього-
дні реконструкції підлягає 22 377 місць з 
60 тис. наявних у готельному господарстві, і 
це закономірно, адже близько 70% туристи-
чних об’єктів країни були введені в експлуа-
тацію до 1980 р. 

Самостійно вирішити проблему накопи-
чення достатніх інвестиційних ресурсів 
окремі підприємства не здатні, тому провід-
на роль у цьому процесі, безперечно, має 
належати державі. Втім очікуваних кроків з її 
боку практично не спостерігається: пільго-
вих умов оподаткування та залучення іно-
земних інвестицій не створено; через дефі-
цит бюджетних коштів пряме фінансування 
та державне кредитування галузі майже ві-
дсутні. Реальні перспективи залучення інве-
стицій у фінансування проектів розвитку 
підприємств української туристичної індуст-
рії відкриває участь у спільних міжнародних 
програмах, що охоплюють широкий ком-
плекс проблем. Зараз подібні програми 
здійснюються такими організаціями, як СОТ, 
ТАСІS, Світовий банк, спеціалізовані струк-
тури ООН. Але в Україні необхідної держав-
ної підтримки в цьому питанні поки що не-
має. 
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Annotation 
The author conducts the concept of eco-

logical policy, features of the ecological activity 
realization, legal relationships of region eco-
logical safety, gives his determination of re-
gional ecological policy, also conducts the 
state-law regulation of regional ecological pol-
icy in the article. 

Анотація 
Досліджено поняття екологічної політики, 

особливості здійснення екологічної діяльно-
сті, правовідносини екологічної безпеки ре-
гіону, надано авторське визначення регіо-
нальної екологічної політики, досліджено 
державно-правове регулювання регіональ-
ної екологічної політики. 

Ключові слова 
Регіональна екологічна політика, екологі-

чна діяльність, держава, суспільні відноси-
ни, екологічно-політична діяльність, держа-
вно-правове регулювання, суб’єкт держав-
ної влади. 

І. Вступ 
Загострення екологічної ситуації в Украї-

ні, зокрема, масштабність негативного гос-
подарського впливу на людину і довкілля, 
змушують державу і суспільство формувати 
нову державну та регіональну екологічну 
політику, запроваджувати ефективний ме-
ханізм її правового забезпечення на націо-
нальному та регіональному рівнях. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити поняття екологі-

чної політики держави. 
ІІІ. Результати 
Державну політику можна визначити як 

організаційні, регулятивно-контрольні суспі-
льні відносини уповноважених державних 
органів, посадових осіб щодо розробки та 
реалізації заходів державно-політичного 
впливу на суспільні відносини. 

На сучасному етапі розвитку державної 
політики все більш характерною її рисою 
стає те, що серед учасників державної полі-
тики з’являються регіони [4]. 

Розглядаючи регіон як суб’єкт, як учасни-
ка державно-політичних відносин, можна 
прийняти позицію Спілки лідерів місцевих та 
регіональних влад й розглядати регіон у 
значенні “регіон адміністративний”, тобто як 
вища адміністративно-територіальна оди-
ниця держави (АРК, область, місто-регіон), 
для жителів якої характерна наявність спі-
льних політичних, економічних та соціаль-
них інтересів, з метою репрезентації яких 
утворюються органи регіонального самов-
рядування [4]. 

Екологічна політика розглядається як су-
спільні відносини щодо збалансування еко-
логічних та пов’язаних з ними інтересів уча-
сників суспільних відносин. З огляду на еко-
логічну ситуацію, що склалася, та важли-
вість суспільних екологічно значущих відно-
син, роль збалансування та врівноваження 
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екологічних і пов’язаних з ними інтересів 
бере на себе держава, яка, здійснюючи 
екологічну функцію, формує та реалізує 
державну екологічну політику. Політика та 
екологія пов’язуються шляхом застосування 
політичних механізмів, державного примусу 
для впорядкування екологічно значущих 
суспільних відносин, узгодження екологіч-
них інтересів. Внаслідок цього екологічно 
значущі суспільні відносини набувають полі-
тичного змісту, а політична діяльність – еко-
логічного значення. Здійснювана державою 
екологічна політика є складовою державної 
політики. Вони співвідносяться як частина 
та ціле, як окреме й загальне. 

Якщо екологічно значуща діяльність є су-
купністю способів, прийомів, які застосову-
ються з метою досягання певної мети, є лі-
нією поведінки суб’єктів екологічних відно-
син, то правове забезпечення регіональної 
екологічно-політичної діяльності являє со-
бою сукупність заходів, прийомів та спосо-
бів, які застосовуються з метою управління 
суспільством у межах регіону, визначення 
головного напряму та меж екологічно зна-
чущої діяльності, спрямованої на досягнен-
ня екологічної безпеки. 

Отже, для того, щоб здійснювати еколо-
гічно значущу діяльність раціонально, від-
повідно до закономірностей розвитку навко-
лишнього середовища, не завдаючи йому 
шкоди, людина має орієнтуватися в екологі-
чній обстановці, вміти уникнути екологічної 
небезпеки, передбачати хід подій. Причому 
окремих, спорадичних дій такого характеру 
недостатньо – потрібне функціонування 
всього регіону у цьому напрямі. Це й забез-
печується регіональною екологічною політи-
кою, завдання якої полягає в орієнтації сус-
пільства в його екологічно значущій діяль-
ності з метою ствердження екологічної раці-
ональності й недопущення шкідливих для 
навколишнього природного середовища 
екологічно значущих дій. Виходячи з усього 
вищесказаного, можна констатувати, що 
найважливіші функції правового забезпе-
чення регіональної екологічної політики, 
спрямованої на досягнення екологічної без-
пеки, полягають у тому, щоб шляхом враху-
вання екологічних й соціально-економічних 
обставин: 

а) убезбечити суспільство від дії еколо-
гічно негативних випадковостей й неперед-
бачуваностей. Локалізація й вирішення еко-
логічних проблем на рівні регіону виключа-
ють виникнення й поширення цих проблем 
на державному, а звідти – на макроекологі-
чному рівнях; 

б) узгодити та оптимально збалансувати 
екологічні й соціально-економічні інтереси 
суспільства; 

в) забезпечити розробку та реалізацію 
заходів щодо охорони й захисту навколиш-

нього природного середовища, раціональ-
ного природокористування; 

г) створити умови для вибору із бага-
тьох варіантів тактичної екологічно значущої 
поведінки людини варіанта найбільш доско-
налого та ефективного, такого, що відпові-
дає як екологічним, так і соціально-еконо-
мічним інтересам суспільства; 

д) передбачити розвиток екологічних те-
нденцій та раціонально впливати на них. 

З огляду на вищесказане, можна сфор-
мулювати визначення регіональної екологі-
чної політики: це спеціально нормативно-
правовим способом урегульована сфера 
управління в галузі забезпечення екологіч-
ної безпеки Придніпровського регіону, яка 
спрямована на досягнення якості довкілля 
та раціонального використання природних 
ресурсів, рівноваги у сфері господарювання 
та охорони життя і здоров’я населення. 

Правовідносини екологічної безпеки ре-
гіону мають специфічні ознаки, і в першу 
чергу, цю специфіку на них накладають об’єкти 
таких правовідносин. Будь-які правовідно-
сини являють собою норму права в дії через 
правосуб’єктність відповідних осіб і тим са-
мим відтворюють динаміку її реалізації на 
практиці. 

Правовідносини екологічної безпеки ре-
гіону можуть виникати тільки на підставі 
правових норм та інших юридичних обста-
вин, які встановлюють правила поведінки 
сторін правовідносин екологічної безпеки 
конкретного регіону. 

Норми, які регулюють правовідносини 
екологічної безпеки регіону, приймаються 
регіональними органами державної влади і 
місцевого самоврядування на основі Кон-
ституції України та чинного законодавства. 

Природа регіональної екологічної політи-
ки як суспільних відносин допускає і робить 
можливим її правове регулювання. Більше 
того, публічна діяльність щодо врівнова-
ження суспільних інтересів, управління сус-
пільними відносинами робить правове регу-
лювання регіональної екологічної політики 
не просто допустимим, а й необхідним, 
оскільки Україна, як правова держава [3], 
будує свою діяльність виключно на основі 
права. 

До того ж екологічна ситуація, що скла-
лася в Україні, надає правовому регулю-
ванню регіональної екологічної політики 
особливої екологічної та суспільної значу-
щості. Правове регулювання регіональної 
екологічної політики здійснюється через сві-
домість та волю людей як учасників суспі-
льних відносин, у тому числі і регіональних 
екологічно-політичних відносин. За допомо-
гою особливих засобів відбувається вплив 
на свідомість суб’єктів регіональних екологі-
чно-політичних відносин, формується їх во-
ля в певному напрямі, щоб викликати до 



Держава та регіони 

 44 

життя відповідну форму регіональної еколо-
гічно-політичної діяльності [5, с. 127]. 

Основні ідеї, вихідні положення процесу 
формування, розвитку та функціонування 
регіональної екологічної політики визнача-
ються принципами регіональної екологічно-
політичної діяльності. Відображені в нормах 
права принципи пронизують усе екологічно-
політичне життя регіону. Вони характеризу-
ють не тільки сутність, а й весь процес регі-
ональної екологічно-політичної діяльності, її 
динаміку. Як форму правового регулювання 
регіональної екологічної політики, її принци-
пи можна класифікувати на загальні, спеці-
альні, особливі. 

Центральне місце в державно-правовому 
регулюванні регіональної екологічної полі-
тики посідає визначення суб’єктного складу 
регіональних екологічно-політичних право-
відносин та компетенції суб’єктів регіональ-
ної екологічної політики. На нашу думку, всіх 
суб’єктів регіональної екологічної політики 
залежно від сфери їх політичної діяльності 
та характеру повноважень можна поділити 
на такі групи: 

1. Суб’єкти загальної екологічно-полі-
тичної діяльності. Вони характеризуються 
тим, що виступають учасниками політичних 
відносин в різних сферах – економічній, фі-
нансовій, соціальній, правовій, культурно-
освітній тощо. Ці суб’єкти мають повнова-
ження і в екологічно-політичній сфері. До 
них можна зарахувати: 

а) місцеві ради. Як суб’єкти регіональної 
екологічної політики вони наділені: правот-
ворчими повноваженнями, фінансовими 
повноваженнями; контрольними повнова-
женнями; управлінсько-організаційними по-
вноваженнями тощо; 

б) виконавчі та розпорядчі органи місце-
вих рад. Як суб’єкти регіональної екологічної 
політики вони наділені такими повноважен-
нями, як: 1) фінансові повноваження; 2) орга-
нізаційно-управлінські повноваження; 3) ви-
конавчо-розпорядчі повноваження; 4) конт-
рольні повноваження тощо. 

2. Суб’єкти, покликані реалізовувати ре-
гіональну екологічну політику, оскільки це є 
основним видом їх функціональної діяльно-
сті: 

а) екологічна прокуратура; 
б) Державне управління екології та при-

родних ресурсів у Дніпропетровській області; 
в) Державна екологічна інспекція по 

Дніпропетровській області, інші місцеві спе-
ціально уповноважені органи державного 
управління. 

3. Підприємства, установи, організації, 
громадські об’єднання, окремі громадяни, 
які в цілому не є суб’єктами регіональної 
екологічно-політичної діяльності. Вони, як 
правило, виступають учасниками екологічно 
значущих суспільних відносин, але в окре-

мих випадках їм надаються повноваження у 
сфері регіональної екологічної політики. 

Важливою формою державно-правового 
регулювання регіональної екологічної полі-
тики є нормативне визначення порядку ви-
рішення того чи іншого екологічно значущо-
го питання, процесу прийняття й реалізації 
екологічно-політичних рішень. 

В екологічному праві функціонує значна 
кількість нормативно-правових актів, які міс-
тять екологічно-процесуальні норми. Ця 
група норм, процесуальних за своїм харак-
тером, розвивається в напрямку галузі еко-
логічного процесу. У цій галузі важливе міс-
це має посісти процес регіональної екологі-
чної політики. 

Аналіз природоресурсного законодавст-
ва показує, що природоресурсні процесуа-
льні норми містяться в найрізноманітніших 
нормативно-правових актах [1]. 

Серед правових норм, що визначають 
процес прийняття та реалізації екологічно-
політичних рішень суб’єктами регіональної 
екологічної політики, можна виділити норми, 
що мають регулятивний характер. Це такі 
норми, як норми Глави 6 Закону України 
“Про екологічну експертизу”, що визначають 
порядок проведення екологічної експертизи, 
та спрямовані на їх розвиток норми Інструк-
ції про здійснення державної екологічної 
експертизи. Ця інструкція “регламентує по-
рядок організації і безпосереднього прове-
дення державної екологічної експертизи”, 
зокрема такими суб’єктами регіональної 
екологічної політики, як Державне управлін-
ня екології і природних ресурсів в області. 

До екологічно-процесуальних норм, що 
регулюють регіональну екологічну політику, 
можна віднести і норми Положення про по-
рядок розроблення екологічних програм або 
Положення про порядок встановлення рів-
нів шкідливого впливу фізичних і біологічних 
факторів на атмосферне повітря; Положен-
ня про порядок видачі дозволів на викиди 
забруднювальних речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами тощо. 

Інша група правових норм екологічно-
процесуального характеру, які відобража-
ють державно-правове регулювання регіо-
нальної екологічної політики, – це норми, які 
регулюють охоронні заходи, здійснювані в 
межах регіональної екологічно-політичної 
діяльності. 

Форми державно-правового регулювання 
регіональної екологічної політики не є ізо-
льованими, вони взаємно впливають одна 
на одну, не можуть існувати самостійно. 
Так, процесуальне державно-правове регу-
лювання регіональної екологічної політики 
має сенс за умови встановлення суб’єктного 
складу та повноважень суб’єктів тієї чи ін-
шої регіональної екологічно-політичної дія-
льності, що регулюється процесуально. 
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Одночасно така діяльність здійснюється 
відповідно до певних принципів. 

Юридичне закріплення правового стату-
су суб’єктів відбувається згідно із принци-
пами регіональної екологічної політики. По-
вноваження суб’єктів регіональної екологіч-
но-політичної діяльності мають певним чи-
ном реалізовуватися – виникає необхідність 
у процесуальній формі державно-правового 
регулювання регіональної екологічної полі-
тики тощо. 

Результатом державно-правового регу-
лювання регіональної екологічної політики є 
стан врегульованості правом регіональних 
екологічно-політичних суспільних відноси-
нах. Порівняно із регіональними екологічно-
політичними суспільними відносинами, регі-
ональні екологічно-політичні правовідноси-
ни перебувають на якісно новому рівні, на 
якому регіональною екологічною політикою 
займаються юридично визначені суб’єкти 
екологічно політичної діяльності, коло яких 
обмежене. Цим суб’єктам надані норматив-
но закріплені повноваження, за межі яких 
вони не мають права виходити. Реалізація 
цих повноважень здійснюється в порядку, 
передбаченому законодавством. 

Отже, можна відзначити, що врегульова-
ні правом регіональні екологічно-політичні 
правовідносини характеризуються чітким 
розмежуванням повноважень між суб’єк-
тами регіональної екологічної політики. Дія-
льності останніх властива системна цілесп-
рямованість, чим забезпечується найбільш 
ефективне та повне досягнення цілей регіо-
нальної екологічної політики. 

Процес правового регулювання регіона-
льної екологічної політики складається із 
трьох стадій [5, с. 361]. 

Перша стадія – це державно-правова ре-
гламентація регіональних екологічно-полі-
тичних відносин (їх врегулювання), тобто 
розробка й прийняття правових норм, що 
регулюють регіональну екологічну політику. 
На цій стадії регіональна екологічна політи-
ка набуває правової форми. 

Друга стадія – виникнення юридичних прав 
та обов’язків у суб’єктів регіональних екологі-
чно-політичних правовідносин. Суть такої 
стадії – перехід від загальних приписів право-
вих норм до конкретної моделі екологічно-
політичної діяльності відповідного суб’єкта. 

Третя, заключна, стадія процесу держав-
но-правового регулювання регіональної еко-
логічно-політичної діяльності – це реаліза-
ція відповідних норм права, які встановлю-
ють принципи регіональної екологічної полі-
тики, повноваження її суб’єктів, порядок 
здійснення цих повноважень. На цій стадії, 
власне кажучи, відбувається реалізація ре-
гіональної екологічної політики. 

Хоча державно-правове регулювання ре-
гіональної екологічної політики є дуже важ-

ливим, але вирішальне значення має саме 
реалізація регіональної екологічної політи-
ки. Під реалізацією регіональної екологічної 
політики ми розуміємо розробку, втілення в 
життя заходів регіональної екологічної полі-
тики, забезпечення їх виконання. 

Заходи регіональної екологічної політики 
становлять собою зміст регіональної еколо-
гічно-політичної діяльності і є системою ін-
формаційних, екологічно-освітніх, стимуля-
ційних і примусових, економічних та інших 
засобів, що розробляються, впроваджують-
ся та виконуються суб’єктами регіональної 
екологічної політики з метою комплексного 
розвитку регіону з урахуванням його еколо-
гічних особливостей, створення умов для 
вирішення екологічних проблем, забезпе-
чення балансу екологічних і соціально-
економічних інтересів суспільства. 

Заходи регіональної екологічної політики 
є загальною формою екологічно-
політичного впливу на екологічно значущі 
суспільні відносини. Слід відразу відзначи-
ти, що адресатами заходів регіональної 
екологічної політики є не абстрактні суспі-
льні відносини, а їх конкретні учасники. За-
ходи правового забезпечення регіональної 
екологічної політики, несучи в собі дозвіл 
або заборону, стимул або примус, спрямо-
вані на досягнення екологічної безпеки. По-
тенційна можливість покарання або заохо-
чення впливає, таким чином, на людину і 
спонукає її до певної поведінки, яка буде 
відповідати екологічним потребам суспільс-
тва. 

Залежно від характеру впливу, заходи 
регіональної екологічної політики можна 
класифікувати таким чином: 

1. Заходи інформаційного характеру. На-
приклад, пропагування екологічного законо-
давства або інформування населення про 
стан навколишнього природного середови-
ща. 

2. Заходи екологічно-освітнього харак-
теру: створення мережі навчальних екологі-
чно-правових закладів, розробка навчаль-
них програм, удосконалення методики ви-
кладання екологічних, екологічно-правових 
дисциплін тощо. 

3. Заходи економічного характеру: вста-
новлення лімітів використання природних 
ресурсів, викидів і скидів забруднювальних 
речовин у навколишнє природне середови-
ще та розміщення відходів; встановлення 
нормативів плати і розмірів платежів за ви-
користання природних ресурсів, викиди і 
скиди забруднювальних речовин у навко-
лишнє природне середовище; розміщення 
відходів та інші види шкідливого впливу. 

4. Заходи стимулювання і примусу. Оскіль-
ки негативний вплив на навколишнє сере-
довище пов’язаний, перш за все, із господа-
рчо-виробничою діяльністю учасників еко-



Держава та регіони 

 46 

логічно значущих суспільних відносин, то 
заходи стимулювання й примусу мають пе-
реважно економічний характер. 

5. Заходи контролю та нагляду. Конт-
роль, як захід регіональної екологічної полі-
тики, має на меті забезпечити додержання 
вимог законодавства про охорону навколи-
шнього природного середовища всіма підп-
риємствами, установами, організаціями, а 
також громадянами. 

Контроль за додержанням законодавства 
про охорону навколишнього середовища 
здійснюється також місцевими радами, їх 
виконавчими комітетами. 

6. Важливе місце займають заходи юри-
дичної відповідальності – позитивної та не-
гативної. 

Вищенаведений перелік заходів регіона-
льної екологічної політики не є вичерпним, 
але він дає змогу скласти уявлення про за-
ходи регіональної екологічної політики як 
форми впливу на учасників екологічно зна-
чущих суспільних відносин. 

Отже, як було визначено вище, реаліза-
ція регіональної екологічної політики стано-
вить собою розробку та втілення в життя 
суб’єктами регіональної екологічно-політич-
ної діяльності інформаційних, екологічно-
освітніх, стимуляційних та примусових, еко-
номічних та інших заходів. 

IV. Висновки 
Регіональна екологічна політика є не-

від’ємною складовою регіональної політики 
взагалі та національної екологічної політики 
зокрема, а також ефективним засобом по-
долання екологічної кризи в окремому При-
дніпровському регіоні і державі в цілому. 
Юридична природа регіональної екологічної 
політики реалізується завдяки екологічному 
та чинному законодавству України та особ-
ливо регіональному нормативно-правовому 
регулюванню. 
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Annotation 
State regulation of the stock market is con-

sidered in the article. The main principles of 
central depositaries are generalized. Interac-
tion of institutes of capital markets infrastruc-
ture, which is a depositary system, is defined. 

Анотація 
Розглянуто державне регулювання фон-

дового ринку. Узагальнено основні принци-
пи центральних депозитаріїв. Визначено 
взаємозалежність інститутів інфраструктури 
ринків капіталу, яким виступає депозитарна 
система. 

Ключові слова 
Інвестиції, цінні папери, державна підт-

римка, привабливість країни, депозитарна 
система, фінансові ринки, науково-іннова-
ційна політика. 

І. Вступ 
Україна вступила на шлях побудови фо-

ндового ринку у той час, коли у світовій 
практиці сформувалися принципи та меха-
нізми державного й наддержавного регулю-
вання фінансових ринків. Це дає нашій кра-
їні змогу не повторювати помилок, яких 
припускалися інші держави, а створити оп-
тимальний механізм функціонування фон-
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дового ринку, спираючись на міжнародний 
досвід та національні особливості. 

ІІ. Постановка завдання 

Мета статі  дослідити особливості дер-
жавного регулювання фондового ринку, уза-
гальнити основні принципи центральних 
депозитаріїв. 

ІІІ. Результати 
Для ефективного розвитку ринку цінних 

паперів важливе місце має бути відведено 
доопрацюванню старих законів і введенню у 
дію нових, що врегульовують питання фон-
дового ринку. Необхідно передбачити роз-
роблення та доопрацювання проекти Закону 
України “Про єдину біржову систему”, нову 
редакцію Закону “Про цінні папери та фон-
дову біржу”, Укази Президента “Про учасни-
ків фондового ринку, що саморегулюються”, 
“Про торговельно-інформаційні системи”, 
“Про інвестиційних консультантів”, “Про ін-
сайдерську інформацію”, Постанови Кабіне-
ту Міністрів України “Про регулювання дові-
рчого управління цінними паперами”, “Про 
порядок створення відкритих акціонерних 
товариств на базі майна об’єктів незавер-
шеного виробництва”, “Про прийняття стан-
дартів міжнародних організацій із стандар-
тизації фондового ринку”. 

Активізація процесів формування масиву 
законодавчих актів привела до законодав-
чого врегулювання та відпрацювання до-
сить широкого спектра проблем. Однак, не 
дивлячись на суттєвість зроблених кроків, 
відзначимо, що і процеси приватизації, і 
фондовий ринок залишаються непрозорими 
та інформаційно неадекватними; підприємс-
тва не відпрацювали досконалі механізми 
оцінювання власної вартості й на цій основі 
випуску акцій, вторинний ринок корпоратив-
них облігацій нерозвинутий, що стримує ро-
звиток ринку акцій як об’єкта портфельного 
інвестування [1; 2]. 

Відповідно до законодавчо-інституціо-
нальних механізмів регулювання фондового 
ринку, в основному сформовано законодав-
че поле діяльності учасників фондового ри-
нку, що врегульовує питання дефініції по-
нять, ролі учасників фондового ринку та йо-
го структури. Водночас, значні відхилення 
від міжнародної практики демонструє така 
сфера діяльності, як регулювання інтересів 
акціонерів, підвищення прозорості роботи 
фондового ринку, розвиток інновацій, поши-
рення цінних паперів корпоративного секто-
ра. 

Слід також відзначити надмірну орієнта-
цію державної політики лише на стратегіч-
них інвесторів і на збереження значної дер-
жавної частки в статутних фондах АТ; над-
мірну сегментацію регулювання фінансово-
го ринку України та створення надлишкової 
регулятивної інфраструктури; затримку в 
проведенні масштабної пенсійної реформи, 

що обмежує зростання реальної капіталіза-
ції фінансової системи [3]. 

Одним із напрямів роботи державних ор-
ганів влади є формування ефективних ін-
ституцій фінансової інфраструктури. Найго-
ловніша функція контролю прав власності 
належить Національному депозитарію, який 
має функціонувати як єдиний організатор 
торгівлі західного зразку. 

Науковцями та спеціалістами була роз-
роблена Державна програма розвитку Наці-
ональної депозитарної системи. Основними 
положеннями цього документа передбаче-
но: 
– завершення формування центрального 

депозитарію; 
– запровадження базових принципів фун-

кціонування системи інституцій, які про-
фесійно виконують функції обліку та обі-
гу цінних паперів; 

– розроблення основ уніфікації обігу цін-
них паперів; 

– інтеграція учасників національної депо-
зитарної системи в глобальні та регіо-
нальні фінансові ринки; 

– введення нових принципів і процедур 
обслуговування обігу державних цінних 
паперів; 

– удосконалення розрахунково-кліринго-
вої діяльності в депозитарній системі 
України. 

Фактично, Національний депозитарій за 
умови реалізації Програми став би тим 
центральним органом, який би мав на фон-
довому ринку України статус, аналогічний 
Національному банку України на банківсь-
кому ринку. 

Велике значення має робота саморегу-
льованих організацій. Вони активізують 
свою роль у процесах розроблення законо-
давчої бази, етичних норм і правил торгівлі, 
дотримання принципів “чесної гри”. Члена-
ми саморегульованих організацій (далі – 
СРО) є 1461 професійний учасник ринку 
цінних паперів. Однак саморегульовані ор-
ганізації не набули ще в Україні належного 
значення. Багато в чому це пов’язано з від-
сутністю механізму  державного контролю 
власне за самою СРО та відповідальністю 
СРО за невиконання отриманих функцій. 
Комісією розроблено проект Закону України 
“Про внесення зміни до Закону України “Про 
державне регулювання ринку цінних паперів 
в Україні” щодо визначення саморегульова-
ної організації професійних учасників ринку 
цінних паперів як учасника ринку цінних па-
перів, встановлено відповідні вимоги до її 
діяльності, права та функції організації [4]. 

Розглядаючи стан розвитку фондового 
ринку за його складовими, було виявлено, 
що більша його частина – близько 90% – 
представлена неорганізованим ринком. Од-
нак напрям роботи державних органів, як це 
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зафіксовано у численних документах, поля-
гає у збільшенні обсягів торгів та підвищенні 
рівня організованої торгівлі. На цьому ринку 
мають бути сконцентровані цінні папери 
стратегічно важливих для держави об’єктів, 
а також підприємств-монополістів [5, с. 17]. 

Однією з частин фондового ринку висту-
пає ринок державних цінних паперів. Цей 
ринок характеризується тим, що він має 
включати високонадійні фінансові інструме-
нти, які часто деноміновані в національних 
грошових одиницях. Розвинутим ринкам 
європейських країн властива активна торгі-
вля урядовими цінними паперами на прові-
дних ринках цінних паперів. 

Останніми роками намітилася тенденція 
до зменшення ролі держави на світовому 
фінансовому ринку. Так, менш ніж 30% рин-
ку цінних паперів країн Великої вісімки конт-
ролюються державою чи підпорядковані 
державним інтересам. Сьогодні приватний 
капітал визначає ситуацію на ринках [6, 
c. 348]. 

В останні десятиріччя депозитарна та 
розрахунково-клірингова діяльність стала 
одним із провідних видів професійної діяль-
ності на світових ринках цінних паперів. Ця 
діяльність забезпечує фундамент ринку цін-
них паперів. Значною мірою процедури об-
ліку, клірингу та розрахунків визначають ді-
євість та ефективність фондового ринку і 
допомагають забезпечити цілісність ринку, 
знизити рівень ризику та заощадити значні 
кошти. 

Головними принципами, на які централь-
ні депозитарії орієнтуються у своєму розви-
тку, є: існуючі центральні депозитарії; дема-
теріалізація цінних паперів; розвиток послуг 
кредитування/застави цінних паперів; роз-
ширення кола цінних паперів/інструментів, 
що беруться на обслуговування; впрова-
дження міжнародних операцій; встановлен-
ня зв’язків між іноземними й іншими 
центральними депозитаріями; центральні 
депозитарії, що знаходяться в процесі ста-
новлення; створення методологічних основ 
стабільності та зниження ризиків на фондо-
вому ринку і залучення іноземних інвести-
цій; створення методологічних основ і стан-
дартів депозитарного обліку та оптимальних 
умов для роботи центральних депозитаріїв; 
підвищення ліквідності/оборотності ринку; 
розвиток інформаційно-технологічних сис-
тем. 

Цінні папери в документарній формі мо-
жуть бути знерухомлені в депозитарній ор-
ганізації або можуть бути дематеріалізовані 
(тобто існувати тільки у виді записів на еле-
ктронних носіях). 

Більше 41% центральних депозитаріїв у 
світі прийняли рішення про те, що немає 
необхідності в наданні власникам цінних 
паперів у їх фізичній формі. При цьому облік 

цінних паперів і прав власності здійснюється 
у вигляді електронних записів. 31% Центра-
льних депозитаріїв здійснюють знерухом-
лення, у той час як транзакції проводяться 
через електронну розрахункову систему без 
фізичного переміщення цінних паперів. Інші 
28% центральних депозитаріїв зберігають 
цінні папери як в електронній, так і в знеру-
хомленій формі. 

Найчастіше доступ інвесторів до центра-
льного (національного) депозитарію здійс-
нюється через зберігача (89%). Це цілком 
відповідає нормам Закону України “Про На-
ціональну депозитарну систему й особливо-
сті електронного обігу цінних паперів в Укра-
їні”. 

Вибір найкращого методу доступу має 
визначатися функціональними складовими 
кожного локального центрального депози-
тарію. Навіть якщо правила локального 
членства дозволяють прямий доступ інвес-
торам, це може бути не дуже вигідним, і 
більш доцільним слід вважати доступ у 
центральний депозитарій через локального 
агента, який завжди є його членом. 

Більшість (52%) депозитаріїв мають вла-
сника в одній особі (або у власності локаль-
ної фондової біржі, або в державній формі 
власності, включаючи власність централь-
ного банку). 79% центральних депозитаріїв 
мають розвинуту систему зв’язку і сполу-
чень з учасниками, яка використовується 
для підтвердження права власності цих 
учасників. З-поміж центральних депозитарі-
їв, які мають такі розвинуті системи, в сере-
дньому 90% допущенних учасників спілку-
ються за допомогою цих систем. 

Україна ще й досі знаходиться далеко від 
головних потоків капіталу. Спроби ринкових 
перетворень окремих сторін господарської 
діяльності, на жаль, не призводять до бажа-
ного результату. Відсутність ефективно дію-
чої інфраструктури, яка забезпечує акуму-
лювання капіталу для інвестицій у виробни-
чу і соціальну сфери та сприяє раціональ-
ному розміщенню фінансових ресурсів, не 
дає можливості ефективно управляти гос-
подарською діяльністю і конкурентно оціню-
вати вартість виробничих ресурсів. Недос-
конала система обліку прав власності на 
майно у поєднанні із відсутністю загально-
національних ринків основних ресурсів ви-
робництва робить українську продукцію не-
конкурентною, а українські підприємства 
збитковими. 

Впровадження сучасної моделі націона-
льних біржової та депозитарної систем в 
Україні виявилося неможливим з ряду 
суб’єктивних та об’єктивних факторів. На 
відміну від інших країн, у яких причиною ро-
звитку депозитарної діяльності було стрімке 
зростання операцій на ринках цінних папе-
рів, в Україні розвиток національної депози-
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тарної системи зумовлювали результати 
проведення масової приватизації. 

Процеси реформування власності в 
Україні супроводжувались структурною пе-
ребудовою економіки і зумовили створення 
ринку цінних паперів як складової ринкових 
відносин. Проведення приватизації в Украї-
ні, на жаль, здійснювалось майже за повної 
відсутності законодавства, яке б вирішувало 
весь комплекс проблем щодо обігу цінних 
паперів, враховуючи досвід інших держав. 
Держава запропонувала переважній біль-
шості підприємств єдиний шлях до “нового 
управління” – акціонування. Більшість емі-
тентів в Україні використовували емісію фі-
нансових інструментів не з метою залучен-
ня інвестицій, а для перетворення з держа-
вної форми власності в приватну зі зміною 
форми господарювання. Це призвело до 
обігу великої кількості неліквідних цінних 
паперів (35 тис. емісій цінних паперів акціо-
нерних товариств). У результаті обміну при-
ватизаційних сертифікатів та пільгової пе-
редплати виникла велика кількість (30 млн) 
власників цінних паперів, які за своєю суттю 
не є власниками і не мають можливості (а 
інколи бажання) управляти належною їм 
власністю. 

Зміна форми управління і неможливість 
власників управляти належною їм власністю 
призвели до відсутності стимулів для пок-
ращання показників роботи цих підприємств 
і навіть сприяло спаду виробництва. Це зу-
мовило втрату будь-якого взаємозв’язку між 
формою власності і показниками роботи цих 
підприємств. Президент України визначив 
необхідність забезпечити прозорість та пог-
либлення процесу грошової приватизації. 
Його основна мета – формування ефектив-
ного власника. 

В результаті проведення масової прива-
тизації в Україні виникли проблеми: дієвості 
структури управління виробництвом, які 
пов’язані із розпорошеністю капіталу; обігу 
великої кількості неліквідних цінних паперів; 
обліку прав власності на цінні папери акціо-
нованих підприємств. 

Специфічність національних ринків цін-
них паперів, інколи навіть принципова від-
мінність законодавства щодо обігу цінних 
паперів однієї країни від іншої значно 
ускладнювали вирішення цієї проблеми. 
Практика діяльності місцевих ринків значно 
відрізнялася, що вводило в оману іноземних 
учасників. У зв’язку із швидким розвитком 
міжнародного бізнесу з цінними паперами 
ускладнювалося становище стосовно вимог 
щодо відповідної міжнародної ідентифікації 
фінансових інструментів. Таким чином, із 
зростанням міжнародної торгівлі критично 
важливим стало виконання вимоги щодо 
стандартизації всіх видів діяльності на рин-

ку капіталу, особливо на ринку цінних папе-
рів. 

На сьогодні на світових ринках цінних 
паперів склалася така ситуація. 

Японський ринок акцій закрився у грудні 
2009 р. у зв’язку із зниженням основних ін-
дексів. Приводом для активних торгів стала 
доповідь банку Японії Tankan про те, що 
компанії країни зайняли захисну позицію з 
метою перечекати глобальний економічний 
спад. 

Російський ринок акцій станом на гру-
день 2009 р. зростав, формуючи позитивне 
зовнішнє середовище. Основним стимулом 
зростання стала новина про порятунок 
держфонду Dubaі World. Слід зазначити, що 
гравці поки не поспішають продавати цінні 
папери. Надалі ситуація на російських тор-
гах буде визначатися макроекономічною 
статистикою. 

Торги в США у грудні 2009 р. визначили 
зростання фондових індексів. Макроеконо-
мічні звіти, що вийшли, підсилили впевне-
ність інвесторів у тім, що відновлення еко-
номіки відбувається більш активними тем-
пами, ніж вважається. Лише Nasdaq 
Composіte закрився зниженням за підсум-
ками. Американські фондові торги відкрива-
лися зростанням індексів на фоні поліпшен-
ня аналітиками провідних банків прогнозу 
щодо зростання ВВП США в четвертому 
кварталі 2009 р. [4]. 

Динаміка українських фондових індексів 
іде врозріз із загальносвітовою динамікою 
руху ключових фондових індексів. Таким 
чином, ринок практично не реагує на зовні-
шні фактори, що донедавна були ключови-
ми драйверами українських фондових інде-
ксів. 

Український фондовий ринок продовжує 
ігнорувати позитивні настрої на світових 
площадках, викликані виходом статистичних 
даних щодо зовнішньої торгівлі і роздрібних 
продажів у США. 

У фінансовій кризі 2008–2009 рр. частко-
во звинувачують регуляторів найбільших 
країн світу, насамперед США, що зберігали 
процентні ставки на низькому рівні після 
спаду 2001 р., незважаючи на очевидне від-
новлення економіки. 

IV. Висновки 
В Україні сьогодні вже сформувалася 

думка як багатьох учасників фондового рин-
ку, так і регуляторних державних органів 
про доцільність реалізації централізованої 
дворівневої депозитарної системи: центра-
льний депозитарій – це хранителі цінних 
паперів. Багато в чому ця позиція сформо-
вана й завдяки тому, що де-факто таку сис-
тему вже створено, і вона працює. Її 
центральною ланкою став депозитарій “Мі-
жрегіональна фондова спілка”, акціонерами 
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й учасниками якого є всі ліцензовані в Укра-
їні хранителі. 

Фондовий ринок у системі державного 
управління відіграє не тільки роль фінансо-
вого полігону для обігу цінних паперів. Він 
та його інструменти включаються в систему 
заходів, що належать до бюджетної, фіска-
льної, соціальної та інших видів політики. 

Сьогодні не потрібно доказів того, що 
фондовий ринок – це обов’язковий елемент 
зростання економіки, оскільки він є вищою 
формою розвитку товарно-грошових відно-
син. При гармонічному розвитку інфраструк-
тури, налагодженому правовому забезпе-
ченні механізмів захисту всіх учасників – 
інвесторів, емітентів, посередників – фон-
довий ринок є ефективним двигуном еконо-
мічного розвитку будь-якої країни. Незва-
жаючи на те, що фондовий ринок України 
зростає, але за світовими мірками це зрос-
тання незначне [7]. 

Світовий досвід свідчить, що для вирі-
шення цих проблем, для забезпечення фун-
кціонування фондового ринку недостатньо 
тільки використовувати новітні інформаційні 
технології і сучасні фінансові інструменти, 
необхідно налагодити взаємодію системоу-
творювального комплексу взаємозалежних 
інститутів інфраструктури ринків капіталу, 
яким виступає депозитарна система [8]. 

Децентралізована діяльність учасників 
фондового ринку, непрозорість системи 
створення угод та недосконалість системи 
обліку прав власності перешкоджають роз-
витку фондового ринку України. 
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I. Вступ 
У специфічних умовах сьогодення особ-

ливої актуальності набуває теоретичне 
осмислення складних процесів управління 
вищою освітою в Україні, що є однією з ва-
жливих проблем державного управління. 
Успішному розв’язанню зазначеної пробле-
ми сприятиме обґрунтування нового змісту 
цієї підсистеми управління, перспектив її 
розвитку за умови партнерства між систе-
мою освіти, державою і суспільством. 

Вищезазначене дає підстави стверджу-
вати, що в контексті соціальних трансфор-
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мацій особливої актуальності набуває тео-
ретичне осмислення складних процесів 
управління вищою освітою як відкритою си-
стемою в Україні, що є однією з важливих 
проблем державного управління. 

Різні аспекти державного регулювання 
галузі вищої освіти досліджували українські, 
російські (О. Глузман, Ж. Зайцева, В. Кор-
женко, В. Кушнір, В. Луговий, В. Лутай, 
С. Майборода, В. Огаренко, Н. Протасова, 
В. Редюхін, Ю. Рубін, С. Салига, Л. Титарьов, 
О. Тихомиров, В. Усанов, С. Шевельова) і 
зарубіжні вчені (Дж. Вайс, Б. Гінзбург, Дж. Груф, 
Дж. Івек, Б. Кларк, П. Маасет, К. Моррісон, 
Г. Нів). Проте, незважаючи на широкий 
спектр досліджень із зазначеної проблема-
тики, недостатньо вивчені теоретичні і прак-
тичні умови та особливості розвитку вищої 
освіти як відкритої системи й управління 
нею в руслі соціально-економічних реалій 
українського сьогодення; напрями управлін-
ня вищою освітою в умовах відкритості. 

II. Постановка завдання: 
– розглянути процес управління відкритою 

системою вищої освіти; 
– визначити синергетичний підхід в управ-

лінні вищою освітою. 
III. Результати 
Зміна політики і соціальних пріоритетів у 

незалежній Україні спричинили необхідність 
становлення принципово нової освіти. Роз-
будовчі процеси, започатковані в галузі ви-
щої освіти, значно сповільнюються через 
відсутність узагальненої концепції розвитку 
системи, теоретико-методологічних основ 
управління нею з огляду на найновіші дося-
гнення науки, зміну світоглядної парадигми. 
Процеси, що відбуваються у вищій освіті, 
призвели до втрати монополії держави на 
певні ланки функціонування цієї галузі, у 
сфері вищої освіти виникла принципово но-
ва ситуація. В результаті механізми, які в 
минулому забезпечували відносно стійкий 
стан галузі, перешкоджають її позитивному 
розвитку. Для галузі вищої освіти стає вкрай 
необхідним сталий розвиток. Фаза нестабі-
льності завершується або деградацією сис-
теми, або формуванням більш досконалих 
механізмів, які дають змогу ефективніше 
досягати більш вагомих результатів. Звіль-
нення від консервативних складових, які 
перешкоджають виходу із кризи, в межах 
системи вищої освіти зумовлює виникнення 
нових механізмів, які характеризуються під-
вищенням рівня самоорганізації й орієнту-
ються на майбутнє. 

У Національній доктрині розвитку освіти 
пропонується перехід до децентралізованої 
системи управління освітою. Більшість 
управлінських функцій з часом має перейти 
на рівень самих освітніх закладів, і навіть 
стратегічні рішення щодо організації навча-
льно-виховного процесу, можливо, прийма-

тимуться на цьому рівні. Доктрина націлює 
на ліквідацію нинішнього розриву між сис-
темою освітянських управлінців та педаго-
гами-виконавцями. Звуження функцій пря-
мого контролю, ліцензування, акредитації, 
атестації з боку структур управління перед-
бачає переміщення центру ваги в їхній дія-
льності у сферу інформаційного, експертно-
го, соціологічного забезпечення роботи 
освітніх закладів. Особливо слід підкресли-
ти два моменти: по-перше, знеособлення 
самих процесів управління в освіті, оскільки 
доктрина передбачає перехід від особистіс-
них до інформативно-управлінських комп’ю-
терних технологій; по-друге, необхідність 
наукового, аналітичного і прогностичного 
супроводу управлінських рішень [2]. 

На сьогодні Україна чітко визначила орі-
єнтири інтеграції в освітній і науковий прос-
тір Європи (Болонський процес), тому пода-
льший успішний розвиток системи вищої 
освіти в нашій державі передбачає форму-
вання нової освітньої системи з врахуван-
ням кращого вітчизняного і зарубіжного дос-
віду, тісну взаємодію науки і практики [1]. 

Слід зазначити, що традиційне визна-
чення поняття “система освіти” потребує 
нового трактування, в якому було б відо-
бражено, що це гнучка, відкрита система, 
яка розвивається; комплекс, заклади якого 
здатні перебудовуватись, змінювати свою 
структуру з огляду на процеси самооргані-
зації. 

Управління відкритою системою вищої 
освіти визначається як взаємодія саморегу-
ляційних можливостей децентралізованих 
органів управління галуззю із зовнішнім 
державним регулюванням, яке обмежується 
моніторингом та оцінюванням (а в разі пот-
реби – й зміною правил) діяльності системи 
вищої освіти заради досягнення очікуваного 
результату. 

Якщо ж розглядати функції органів дер-
жавного управління, можна зробити висно-
вок про те, що динамізм сучасного суспіль-
ного життя, у тому числі галузі освіти, вима-
гає від органів державного управління вико-
нання функцій стратегічного планування, 
пристосування всієї системи освіти до пот-
реб суспільства та умов ринку [3]. 

Суттєвими чинниками підвищення ефек-
тивності функціонування системи управлін-
ня, її вдосконалення у сфері освіти є: 

1) інтеграція національної системи осві-
ти і науки до європейського простору й 
участь України в Болонському процесі; 

2) створення нової демократичної моде-
лі управління та організаційного забезпе-
чення освіти як відкритої системи, що має 
передбачати децентралізацію управління, 
посилення розвитку громадського самовря-
дування, збільшення в механізмі управління 
питомої ваги регіонального компонента та 
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докорінну зміну принципів функціонування 
освітянської діяльності; 

3) вдосконалення правової бази, механі-
змів ліцензування, акредитації та атестації 
навчальних закладів, упорядкування систе-
ми інспектування та контролю у сфері осві-
ти. 

Сьогодні насамперед необхідно на зако-
нодавчому рівні розв’язати проблеми роз-
ширення прав університетів в управлінні 
фінансовими ресурсами на умовах прозо-
рості й доступності цієї діяльності для гро-
мадсько-державного контролю. 

Управління освітянською сферою перед-
бачає: 
– визначення цілей, завдань освітніх ін-

ституцій усіх форм власності; 
– конституювання та утворення освітніх 

інституцій; 
– формування та організацію виконання 

рішень в освітній сфері; 
– підтримку життєдіяльності освітніх інсти-

туцій; 
– контроль за функціонуванням і спряму-

ванням розвитку освітніх інституцій. 
Технологія управління освітою є послідо-

вним, цілеспрямованим процесом, який має 
циклічний характер і формується через фу-
нкції: конкретні види управлінської діяльнос-
ті, які забезпечують формування прийомів, 
способів управлінського впливу на освітню 
сферу. 

Функції управління освітою сформували-
ся в процесі створення розгалуженої струк-
турно-функціональної системи освітянської 
сфери сучасного суспільства, відображають 
суть і зміст управлінської діяльності на всіх 
рівнях управління цією галуззю. 

Ефективність функціонування системи 
управління закладами вищої освіти зумов-
люється багатьма факторами, серед яких 
слід особливо відзначити суб’єкт-об’єктні 
взаємозв’язки. Процес державного управ-
ління закладами вищої освіти відбувається 
як діалектична взаємодія між його суб’єктом 
та об’єктом на основі прямих і зворотних 
зв’язків, що встановлюються між ними. Так, 
заклади освіти як об’єкт управління справ-
ляють “активний” вплив не тільки на харак-
тер діяльності і структуру суб’єкта управлін-
ня, а й визначають організаційну структуру 
всієї системи управління. У свою чергу, 
суб’єкт управління освітою, який наділений 
правами приймати рішення і перетворювати 
їх на вимоги, обов’язкові для виконання 
об’єктом, впливає на цей об’єкт. Процес 
державного управління зводиться, таким 
чином, до опосередкованої взаємодії 
суб’єкта та об’єкта, які в результаті такої 
взаємодії набувають нових якостей. 

З огляду на те, що сучасна система ви-
щої освіти характеризується певним рівнем 
адаптації до зовнішнього соціального сере-

довища, підкреслимо, що цей процес відбу-
вається на двох рівнях розвитку згаданої 
системи: на рівні адаптації до зовнішніх 
умов суспільного розвитку (адаптація до 
зовнішнього соціального середовища) і на 
рівні самої системи з урахуванням її цілей 
та інтересів (адаптація до внутрішніх мож-
ливостей функціонування). На другому рівні 
адаптації відбувається самоорганізація сис-
теми вищої освіти. Зазначимо, що специфі-
ка періоду соціальних трансформацій (коли 
руйнується командно-адміністративна фор-
ма державного управління і поступово утве-
рджуються механізми саморегуляції), повна 
відмова держави від управління освітнім 
процесом неминуче призведуть до поси-
лення невпорядкованих, стихійних механіз-
мів саморегуляції, хаосу. 

Синергетичний підхід в управлінні осві-
тою орієнтований на “резонансний вплив” 
стосовно системи освіти. Цим підходом ак-
центується увага на внутрішніх резервах 
розвитку управління [4]. Відповідно до сине-
ргетичного бачення світу, система освіти – 
відкрита, що означає постійну взаємодію між 
нею й зовнішнім середовищем (енергією, 
речовиною, інформацією). Для такої системи 
характерні постійні процеси змінюваності, 
стохастичності, явища флуктуації та біфур-
кації, які можуть мати вирішальне значення 
для подальшого існування системи в цілому. 
Відтепер відкрита система отримує можли-
вість вибору майбутнього розвитку, принци-
пово непередбачуваного: це може бути і стан 
хаотичного розвитку (“спонтанної” самоорга-
нізації), і стан більш високоорганізованої (ди-
сипативної) структури. 

На сучасному етапі розвитку України від-
чувається вплив на управління багатьох 
факторів, відкрито багато нових шляхів 
управління, з’явилися нові погляди на світ 
та людину. Нові демократичні методи гума-
нізації системи управління освітою, наукові 
погляди на природу процесів змін у галузі 
відкривають в управлінні освітою ХХІ ст. 
нові горизонти. 

IV. Висновки 
Отже, масштабність і складність процесів 

суспільного розвитку, стрімкий прогрес нау-
ки і техніки, економіки, глибокі соціальні і 
політичні перетворення підвищили значу-
щість державного управління освітньою га-
луззю. Система вищої освіти є одним із го-
ловних соціальних інститутів, покликаних 
забезпечити якісне входження молодого 
покоління в сферу суспільних відносин. 
Аналіз дає підстави стверджувати, що най-
важливішим для сучасного державного 
управління вищою освітою є пошук таких 
стратегій, які б якнайкраще відповідали 
специфіці трансформації галузі. Так, за-
вданням стосовно вивчення взаємовідносин 
між державою і системою освіти є встанов-
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лення взаємозв’язку державного регулю-
вання та відкритої системи вищої освіти. 
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The Article is devoted to the study and 

analysis of government control in the field of 
physical culture and sport. Exposed concepts 
of physical culture and sport, described devel-
opment of this sphere in the system of gov-
ernment control of Ukraine. The National doc-
trine of development of physical culture and 
sport is analysed. 

Анотація 
Стаття присвячена вивченню та аналізу 

державного регулювання у сфері фізичної 
культури і спорту. Розкрито поняття фізич-
ної культури й спорту, описано розвиток цієї 
сфери в системі державного регулювання 
України. Проаналізовано Національну докт-
рину розвитку фізичної культури і спорту. 

Ключові слова 
Державне управління, державне регулю-

вання, вища освіта, міністерство, універси-
тети, законодавство, ВНЗ. 

І. Вступ 
Саме на сучасному етапі розвитку Украї-

ни завершується процес формування нової 
демократичної держави, у якій визнається 
право громадян на заняття фізичною куль-
турою й спортом і встановлюється обов’язок 
держави в особі її органів сприяти розвитку 
відповідних суспільних відносин. Тому ця 
тема є дуже актуальною. 

Фізична культура – складова загальної 
культури суспільства, спрямована на зміц-
нення здоров’я, розвиток фізичних, мораль-
но-вольових та інтелектуальних здібностей 
людини з метою гармонійного формування 
її особистості. Фізична культура є важливим 
засобом підвищення соціальної й трудової 
активності людей, задоволення їх мораль-
них, естетичних і творчих запитів, життєво 
важливих потреб взаємного спілкування, 

розвитку дружніх відносин між народами й 
фактором зміцнення миру. 

Спорт є органічною складовою фізичної 
культури, особливою сферою виявлення й 
уніфікованого порівняння досягнень людей 
у певних видах фізичних вправ, технічної, 
інтелектуальної й іншої підготовки шляхом 
проведення змагань. Соціальна цінність 
спорту визначається його дієвим стимуля-
ційним впливом на поширення фізичної ку-
льтури серед різних верств населення. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати Національ-

ну доктрину розвитку фізичної культури і 
спорту та шляхи її вдосконалення. 

ІІІ. Результати 
Після державного перевороту 1917 р. в 

Росії на зміну гуманістичним ідеалам фізич-
ного виховання, розроблених Я.А. Коменсь-
ким, К.Д. Ушинським, П.Ф. Лесгафтом, фізи-
чне виховання трансформується в “радян-
ський фізкультурний рух”, який, відповідно 
до постанови ЦК ВКП(б) (1925 р.), перетво-
рюється на засіб оздоровлення та згурту-
вання широких робітничих і селянських мас 
навколо тих або інших партійних, радянсь-
ких і профспілкових організацій, через які 
робітничо-селянські маси залучаються до 
суспільно-політичного життя. 

Переорієнтація шкільної фізичної культу-
ри відбувалась на фоні розгрому психологі-
чної й педагогічної науки. Запроваджені в 
практику роботи школи наприкінці 1920-х рр. 
бригадно-лабораторні методи навчання, 
елементи залучення в самостійну навчаль-
ну роботу були названі шкідливим педагогі-
чним прожектерством. Дослідження індиві-
дуальних психічних особливостей, впрова-
дження диференціації навчання засуджені 
як педологічні перекручення. Підмінивши 
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собою психологію, панівна “радянська ідео-
логія” присвоїла собі завдання формування 
комуністичної свідомості, залишивши фізич-
ному вихованню тренування тіла. Свідо-
мість і тілесність, включені в різні сфери 
освіти як “складові комуністичного вихован-
ня радянської людини”, набули псевдоціліс-
ності. 

Боротьба за престиж СРСР у світі, особ-
ливо в повоєнний час у зв’язку зі вступом до 
МОК, породила ще одне негативне явище у 
сфері фізичної культури. Політики й ідеоло-
ги зробили ставку на перемоги у великому 
спорті для демонстрації переваг “соціаліс-
тичного способу життя”. Всупереч класич-
ним ідеям олімпізму, де спорт є засобом 
залучення до занять фізичними вправами 
широкого загалу, висувається гасло “пере-
мога будь-якою ціною” з відомими наслідка-
ми. У кінцевому результаті спорт повністю 
перетворився на арену ідеологічної бороть-
би і, поглинувши фізичну культуру, почав 
задовільняти лише свої потреби [7, c.10]. 

Гіпертрофований розвиток спорту заве-
ршив трансформацію фізичної культури у 
фізичну підготовку. Зруйнована шкільна фі-
зкультурна освіта, не здатна впливати на 
формування соціально-психічних структур 
молоді, втрачає свою значущість і для дер-
жавної сфери освіти. Більше того, останнім 
часом з відомих причин почав втрачати 
свою актуальність і попит на фізичний поте-
нціал молоді з боку військових та виробни-
чих структур. Як наслідок, фізичне вихован-
ня зі спрямуванням на фізичну підготовле-
ність до праці й служби у війську теж втра-
чає реальну значущість. 

Таким чином, після Жовтневого перево-
роту в Російській імперії сформувався зо-
всім новий тип фізичного виховання як за 
жорсткою організаційною формою, так і за 
змістом, з обмеженою кількістю фізичних 
вправ, передбачених державними програ-
мами, обов’язковими для виконання на всій 
території великої імперії. Фізична культура 
перетворюється на засіб і складову комуніс-
тичного виховання. При цьому (всупереч 
вченню М. Берштейна) формування систем 
управління рухами не відповідає внутрішній 
логіці діяльності, оскільки учень підпорядко-
ваний відносинам, побудованим за принци-
пом “начальник – підлеглий” і працює в ре-
жимі наказу і страху. 

Все це призвело до парадоксальної (на 
перший погляд) ситуації. На найпрестижні-
ших змаганнях (олімпійські ігри, чемпіонати 
світу і Європи тощо) спортивна еліта досягає 
високих результатів і перемог, а фізичною 
культурою займаються одиниці (2–6% від 
загальної кількості населення). Одночасно 
тривалість життя як інтегральний показник 
здоров’я нації знизилась до рівня слабороз-
винутих країн [4, c. 45; 5]. 

Разом з тим було б несправедливо не 
відзначити надбань праці десятків тисяч 
практиків, учених і організаторів масової 
фізичної культури. У цьому контексті необ-
хідно, насамперед, відзначити зусилля про-
відних теоретиків країни, по-новому осмис-
лити шляхи розвитку фізичної культури 
останнім часом. Незважаючи на проблеми 
матеріально-технічного й фінансового за-
безпечення, в нас здійснена велика кіль-
кість наукових розробок (А.А. Арефев, 
В.М. Болобан, М.М Булатова, Е.С. Вільчков-
ський, Л.В. Волоков, О.Д. Дубогай, С.О. Ду-
щанін, В.І. Завацький, В.О. Запорожанов, 
Л.Я. Іващенко, В.С. Келлер, М.П. Козленко, 
О.С. Куц, В.Ф. Новосельський, В.М. Платонов, 
Б.В. Сермеев, Л.П. Серпєнко, А.А. Тер-
Ованесян та інші). 

Розвиток паралімпізму та спорту інвалі-
дів у цілому має більше ніж столітню істо-
рію. Перші спроби залучення людей з об-
меженими фізичними можливостями до фі-
зичної культури та спорту були історично 
зафіксовані ще у 1888 р., коли в Берліні 
сформувався перший спортивний клуб для 
людей з вадами слуху. А перші Всесвітні 
ігри глухих (пізніше – Дефлімпійські ігри) 
відбулись трохи пізніше – 10–17 серпня 1924 р. 
в Парижі. Саме під час проведення цих ігор, 
16 серпня засновано Міжнародний спортив-
ний комітет глухих. З того часу почала свій 
відлік славна естафета проведення Дефлі-
мпійських ігор та становлення спорту людей 
з вадами слуху. 

Латинське значення префіксу “para” 
(приєднаний) підкреслює те, що паралімпіа-
ди – всесвітні ігри спортсменів-інвалідів – 
проводяться слідом за великими олімпійсь-
кими перегонами. Дефлімпійські ігри (англ. 
Deaflympic, deaf (глухий) – спортивні зма-
гання людей з вадами слуху. Цікаво, що во-
ни вже багато років поспіль відбуваються 
якраз у тих країнах та на тих же спортивних 
аренах, де й Олімпійські ігри. Їх відкривають 
і завершують такі ж променисті церемонії, 
настільки ж яскраво запалюється спортив-
ний вогонь, котрий осяює надією й вірою 
прагнення перемог мужніх спортсменів-пара-
лімпійців. 

Громадськість інвалідів активно борола-
ся за визнання соціальної значущості фізку-
льтурно-спортивного руху та необхідності 
відповідної державної підтримки. Стрімкий 
злет масового спорту інвалідів відбувся, 
коли в Україні була започаткована діяль-
ність унікальної і поки що єдиної в світі дер-
жавної системи управління фізичною куль-
турою і спортом інвалідів. У 1993 р. рішен-
ням Уряду України були створені Українсь-
кий центр з фізичної культури і спорту інва-
лідів “Інваспорт” та 27 регіональних центрів 
“Інваспорт”. 
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Сьогодні в Україні діють 72 підрозділи 
регіональних центрів “Інваспорт” в містах і 
районах, 123 фізкультурно-спортивні клуби 
інвалідів, відкрито 27 дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл інвалідів. Більше ніж 30 тис. ін-
валідів та 16 тис. – діти шкільного віку, від-
відують фізкультурно-реабілітаційні групи та 
спортивні секції з 25 видів спорту. Щорічно в 
Україні проводиться понад 250 чемпіонатів, 
першостей та кубків з 19 видів спорту серед 
інвалідів з ураженнями зору, слуху, опорно-
рухового апарату та інтелекту. 

Спостереження за станом функціонуван-
ня фізичної культури в Україні на сучасному 
етапі державотворення та системи фізично-
го виховання дає право констатувати, що 
криза фізичної культури існує лише в части-
ні матеріального забезпечення та в плані 
неприйняття молоддю жорстко організова-
них (“дисциплінарних”) форм занять з їх 
прагматичною спрямованістю й утилітарни-
ми завданнями. Про це свідчить великий 
інтерес, який сьогодні виявляє молодь (та й 
доросле населення) до нетрадиційних видів 
фізичних вправ і систем тренувань. З іншого 
боку, на жаль, спостерігається й інша тен-
денція. Після тривалого невтручання орга-
нів управління фізичною культурою і спор-
том у систему освіти сьогодні робиться 
спроба виходити з кризи шляхом посилення 
дріб’язкового керівництва та контролю за 
процесом фізичного виховання, замість ро-
зробки його принципово нової методології. 

Вивчення архівних джерел свідчить, що 
педагогічно-доцільний досвід організації та 
проведення навчально-дослідної роботи 
майбутніх учителів було накопичено факу-
льтетами фізичного виховання вищих педа-
гогічних закладів України у другій половині 
ХХ ст. Вивчення і творче використання цьо-
го досвіду, на нашу думку, сприятиме вдос-
коналенню змісту, форм і методів навчаль-
но-дослідної роботи майбутніх учителів у 
сучасних умовах [2, c. 87]. 

Аналіз звітів про навчально-виховну ро-
боту факультетів фізичного виховання свід-
чить, що в другій половині ХХ ст. викладачі 
педагогічних і спеціально-методичних дис-
циплін постійно залучали майбутніх учите-
лів фізичної культури до різних видів навча-
льно-дослідної роботи. Головними завдан-
нями цієї діяльності було: розвиток у студе-
нтів прагнення до досліджень у галузі педа-
гогічних і спеціально-методичних дисциплін 
та накопичення досвіду цієї роботи; розви-
ток у майбутніх учителів творчого мислення 
та формування дослідницьких умінь і нави-
чок; виховання потреби постійно вдоскона-
лювати свої знання, поширювати теоретич-
ний кругозір та наукову ерудицію. 

Фінансування державних закладів освіти, 
установ та організацій, підприємств системи 
освіти здійснюється за рахунок коштів від-

повідних бюджетів, коштів галузей народно-
го господарства, державних підприємств і 
організацій, а також додаткових джерел фі-
нансування. 

Відповідно до Закону України “Про освіту”, 
держава забезпечує бюджетні асигнування 
на освіту в розмірі не менше ніж 10% націо-
нального доходу. При цьому кошти закладів 
і установ освіти та науки, які повністю або 
частково фінансуються з бюджету, одержані 
від здійснення або на здійснення статутної 
діяльності, не вважаються прибутком і не 
оподатковуються. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів фі-
нансуються дошкільна та загальна середня 
освіта. На фінансуванні міських та районних 
бюджетів перебувають заклади освіти для 
громадян, які потребують соціальної допо-
моги та реабілітації. За рахунок коштів об-
ласних та республіканського бюджетів фі-
нансуються заклади професійно-технічної 
освіти, що виконують державне замовлення, 
а також вищі заклади освіти, що перебува-
ють у власності АР Крим і спільній власності 
територіальних громад [4; 5]. 

Фізичне виховання та масовий спорт у 
сфері вищої освіти мають на меті забезпе-
чити виховання в осіб, що навчаються у ви-
щих навчальних закладах, потреби самос-
тійно оволодівати знаннями, вміннями й на-
вичками управління фізичним розвитком 
людини засобами фізичного виховання та 
навчання, застосовувати набуті цінності в 
життєдіяльності майбутніх фахівців. 

У рамках реалізації Цільової комплексної 
програми передбачено здійснення спортив-
ної діяльності шляхом: проведення компле-
ксних спортивних заходів за програмою 
спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних 
ігор, спартакіад України, сільських спортив-
них ігор, універсіад; забезпечення збере-
ження та підвищення ефективності діяльно-
сті спортивних шкіл, училищ, ліцеїв фізичної 
культури та олімпійського резерву; сприян-
ня формуванню системи спортивних клубів 
різних форм власності [6, c. 14]. 

Крім того, Міністерство України у справах 
сім’ї, молоді та спорту щорічно проводить 
близько 1200 чемпіонатів, першостей, кубків 
України та інших всеукраїнських заходів з 
олімпійських і неолімпійських видів спорту за 
участю спортсменів від фізкультурно-спор-
тивних товариств, клубів, спортивних шкіл 
та облдержадміністрацій, масові спортивні 
заходи за місцем проживання, роботи й у 
місцях масового відпочинку населення та 
заходи спорту ветеранів. 

Водночас відбір спортивного резерву та 
планова підготовка національних збірних 
команд з олімпійських і неолімпійських видів 
спорту здійснюється при проведенні різно-
манітних змагань, наприклад, чемпіонатів, 
першостей, кубків України та всеукраїнських 
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змагань, включених до Єдиних календарних 
планів. Єдиний календарний план фізкульту-
рно-оздоровчих і спортивних заходів складає 
Міністерство України у справах сім’ї, молоді 
та спорту, відповідно до Положення про Мі-
ністерство, затвердженого Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 08.11.2006 р. 
№ 1573. 

Організаційне забезпечення фізичного 
виховання, фізичної культури і спорту, за-
значене в Цільовій комплексній програмі, 
передбачає координацію дій усіх структур, 
що проводять фізкультурно-оздоровчу та 
спортивну діяльність з урахуванням їх про-
філю й міжвідомчого характеру. У 1999 р. в 
країні працювало 1070 дитячо-підліткових 
фізкультурно-спортивних клубів, у 2004 р. – 
1786, у 2008 р. – 1583. Однак єдиної систе-
ми координації діяльності цих спортивних 
закладів до цього часу міністерством не 
створено. 

Цільовою комплексною програмою також 
визначено, що Міністерство України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту спільно з Мініс-
терством освіти і науки, обласними (міськи-
ми) держадміністраціями, спортивними то-
вариствами, відомствами та національними 
федераціями мають забезпечувати збере-
ження й підвищувати ефективність діяльно-
сті спортивних шкіл, зміцнювати їх матеріа-
льно-технічну базу. 

Дитячо-юнацькі спортивні школи та спе-
ціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійсь-
кого резерву здійснюють залучення дітей до 
початкових занять спортом, відбір найбільш 
обдарованих і вдосконалення їхньої майс-
терності. В Україні у 2005–2008 рр. функціо-
нувало 1654 дитячо-юнацькі спортивні шко-
ли, в яких навчалось 713,8 тис. учнів, у тому 
числі в групах початкової підготовки та 
спортивно-оздоровчих – 515,1 тис. учнів. З 
них: 712 підпорядковано Фізкультурно-спор-
тивним товариствам (далі – ФСТ, Товарист-
во) “Україна”, “Спартак”, “Колос”, “Динамо”, 
ТСО України; 655 шкіл – МОН України; 4 – 
спортивному комітету Міністерства оборони 
України; 268 – облдержадміністраціям. 

За результатами інвентаризації, прове-
деної Міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту у 2006 р., вперше за роки 
незалежності України встановлено, що вла-
сну спортивну базу мають лише 729 спор-
тивних шкіл, або 43,4%. Дитячі спортивні 
школи мають 1420 спортивних споруд, з 
яких: відповідають спеціалізації школи – 
78,7%; 839 споруд, або 59,1% потребують 
капітального ремонту. Дитячі спортивні школи 
орендують 1517 спортивних споруд, з яких 
1123 потребують капітального ремонту. 

У 2005–2008 рр. недосконалим було і за-
безпечення дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл педагогічними та медичними кадрами. 
Системна робота з проведення медичного 

нагляду за станом здоров’я учнів спортив-
них закладів не здійснювалась. Незадовіль-
ний стан спортивних споруд, низький рівень 
ресурсного, кадрового та медичного забез-
печення призвели до того, що лише кожен 
десятий з-поміж дітей 6–18 років може за-
йматися в системі дитячо-юнацького спорту. 

У рамках реалізації Цільової комплексної 
програми передбачена та проводилась фіз-
культурно-оздоровча робота. Основними її 
завданнями у виробничій і соціально-побу-
товій сферах визначено створення сприят-
ливих умов для задоволення потреб пра-
цівників, широких верст населення у збере-
женні здоров’я, післятрудовому відновленні, 
змістовному дозвіллі й активному відпочин-
ку; в навчально-виховній сфері – форму-
вання в учнівської молоді потреби зміцнен-
ня здоров’я засобами фізичної культури та 
спорту. За період реалізації Програми фак-
тично не внесені зміни й доповнення до си-
стеми державних тестів і нормативів фізич-
ної підготовленості, що не дає змоги доста-
тньо науково обґрунтовано оцінювати рі-
вень фізичної підготовленості населення. 

Методологічні засади визначення норма-
тивних показників вітчизняної системи фізи-
чного виховання різних груп населення роз-
роблені лише для учнівської молоді та за-
тверджені спільним наказом Міністерство 
України у справах сім’ї, молоді та спорту і 
Міносвіти від 17.08.2005 р. № 479/1656. Но-
рмативні показники фізичної підготовленості 
для студентської молоді, працюючих, іншої 
категорії населення відсутні. 

На виконання Цільової комплексної про-
грами Міністерством освіти і науки України 
розроблено та затверджено положення про 
організацію фізичного виховання і масового 
спорту в дошкільних, загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладах 
України; положення про організацію фізич-
ного виховання і масового спорту у вищих 
навчальних закладах. 

Міністерство у справах сім’ї, молоді та 
спорту не брало жодної участі у проведенні 
навчальними закладами багатоступеневих 
спортивно-масових змагань, перелік та по-
рядок проведення яких затверджений нака-
зом Міністерства освіти і науки “Про Систе-
му організації фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи дошкільних, загальноос-
вітніх, професійно-технічних та позашкіль-
них навчальних закладів”, і навіть не мало 
інформації із цього питання. Моніторинг за-
свідчив, що показник відрахування коштів 
на фізкультурно-оздоровчу роботу на підп-
риємствах, в установах та організаціях 
України зменшено від 37,8% у 2007 р. до 
12,7% у 2008 р. 

Крім того, Цільовою комплексною програ-
мою (п. 73) передбачено проведення паспо-
ртизації діючих спортивних споруд України 
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для визначення їх технічного стану й осна-
щення згідно з нормативами проведення 
фізкультурно-оздоровчої роботи. Однак Мі-
ністерством тільки у 2005 р. вперше прове-
дено моніторинг стану спортивних майдан-
чиків, розміщених у житлових мікрорайонах, 
яким, зокрема, встановлено, що більше ніж 
половина з них побудована ще 15 років то-
му, а дві третини не відповідають вимогам 
сьогодення. 

Міністерство України з питань сім’ї, мо-
лоді та спорту, відповідно до своїх повно-
важень, зобов’язано забезпечувати прове-
дення фізкультурно-оздоровчої роботи се-
ред різних верств населення, координувати 
підготовку спортивного резерву та розвиток 
спорту ветеранів. В Україні функціонує бли-
зько 43 тис. підприємств, установ, організа-
цій, навчальних закладів різних форм влас-
ності та підпорядкування, де проводиться 
фізкультурно-оздоровча робота. Отже, Міні-
стерство України з питань сім’ї, молоді та 
спорту, яке є центральним органом вико-
навчої влади, уповноваженим реалізовува-
ти державну політику в цій сфері, не розро-
блено першочергових і перспективних захо-
дів, спрямованих на виконання Цільової 
комплексної програми; не створено єдиної 
системи й ефективно діючих механізмів за-
лучення широких верств населення до за-
нять фізичною культурою і спортом. 

Мета Цільової комплексної програми “Фі-
зичне виховання – здоров’я нації” щодо 
створення умов для зміцнення здоров’я на-
селення України засобами фізичного вихо-
вання, фізичної культури і спорту та задо-
волення потреб у поліпшенні здоров’я, фі-
зичному та духовному розвитку не досягну-
та. Водночас Державна програма розвитку 
фізичної культури і спорту на 2007–2011 рр., 
затверджена Постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.11.2006 р. № 1594, також не 
містить обґрунтованих розрахунків обсягів 
та джерел фінансування, що суперечить 
вимогам ст. 9 Закону України “Про державні 
цільові програми” і створює умови неконт-
рольованого та неефективного використан-
ня коштів Держаного бюджету. 

Міністерством України у справах сім’ї, 
молоді та спорту, порушуючи всупереч ви-
могам ст. 28 Закону України “Про фізичну 
культуру і спорт”, у 2005–2008 рр. за бю-
джетними програмами “Проведення навча-
льно-тренувальних зборів і змагань з олім-
пійських видів спорту” та “Проведення захо-
дів з неолімпійських видів спорту і масових 
заходів з фізичної культури” заплановано 
проведення заходів, що забезпечують під-
готовку збірних команд з видів спорту та їх 
участь у міжнародних змаганнях і спортив-
них масових заходів із залученням широких 
верств населення. Статтею 28 Закону Украї-
ни “Про фізичну культуру і спорт” встанов-

лено, що державне фінансування фізкуль-
турно-виховної діяльності і спорту вищих 
досягнень здійснюється окремо. 

У 2007 та I півріччі 2008 р. Міністерство 
України у справах сім’ї, молоді та спорту на 
виконання зазначених бюджетних програм із 
Державного бюджету надійшло 105,4 млн грн, 
з них на проведення масових спортивних 
заходів Міністерством заплановано та вико-
ристано 21,3 млн грн або 20,2%. 

Положення про порядок проведення 
спортивних змагань, навчально-тренуваль-
них зборів та матеріального їх забезпечення 
відсутнє. Міністерством розроблено окремі 
положення про літні та зимові юнацькі спор-
тивні ігри, затверджені відповідними нака-
зами. Цими положеннями визначено, що 
витрати на підготовку та проведення фіна-
льних змагань (оплати готелю та харчуван-
ня учасників змагань, відрядження суддів та 
їх утримання під час змагань, оренда спор-
тивних споруд, нагородження переможців) 
здійснюються за рахунок бюджетних коштів. 
Проведення інших спортивних змагань нор-
мативними актами Міністерства не врегу-
льовано. 

Заходи проведені відповідно до окремих 
наказів Міністерства, якими визначені відпо-
відальними за їх проведення обласні держа-
вні адміністрації (за місцем проведення) та 
затверджені кошториси видатків, що перед-
бачають використання лише коштів Держав-
ного бюджету. Загальні кошториси видатків з 
відображенням інших джерел фінансування 
на проведення змагань у Міністерстві відсут-
ні. Бюджетні кошти на здійснення заходів 
Міністерством перераховані відповідним 
облдержадміністраціям [7, c. 11]. 

У рамках реалізації Цільової комплексної 
програми передбачено здійснення спортив-
ної діяльності шляхом: проведення компле-
ксних спортивних заходів за програмою 
спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних 
ігор, спартакіад України, сільських спортив-
них ігор, універсіад; забезпечення збере-
ження та підвищення ефективності діяльно-
сті спортивних шкіл, училищ, ліцеїв фізичної 
культури та олімпійського резерву; сприян-
ня формуванню системи спортивних клубів 
різних форм власності. 

На виконання Цільової комплексної про-
грами Міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту за рахунок бюджетних ко-
штів у 2005 р. проведено 100 масових спор-
тивних заходів, у тому числі: заходи IV літніх 
юнацьких спортивних ігор, II Всеукраїнських 
зимових спортивних ігор, галузевих, учнів-
ських спартакіад і всеукраїнських сільських 
ігор за участю спортсменів від фізкультур-
но-спортивних товариств, спортивних фе-
дерацій і клубів, навчальних закладів, мініс-
терств і відомств, команд областей. 
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Крім того, Міністерство України з питань 
сім’ї, молоді та спорту щорічно проводить 
близько 1200 чемпіонатів, першостей, кубків 
України та інших всеукраїнських заходів з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту 
за участю спортсменів від фізкультурно-
спортивних товариств, клубів, спортивних 
шкіл та облдержадміністрацій, масові спор-
тивні заходи за місцем проживання, роботи 
й у місцях масового відпочинку населення 
та заходи спорту ветеранів. Водночас відбір 
спортивного резерву та планова підготовка 
національних збірних команд з олімпійських 
та неолімпійських видів спорту здійснюється 
при проведенні різноманітних змагань, на-
приклад, чемпіонатів, першостей, кубків 
України та всеукраїнських змагань, включе-
них до Єдиних календарних планів. 

Отже, Цільова комплексна програма 
“Фізичне виховання – здоров’я нації” не 
приведена Міністерством України з питань 
сім’ї, молоді та спорту у відповідність із ви-
могами Бюджетного кодексу України, який 
набув чинності 25.07.2001 р., в частині на-
ведення повного переліку заходів з фізкуль-
турно-виховної діяльності та визначення 
джерелом їх фінансування коштів Держано-
го бюджету за окремими бюджетними про-
грамами. У Єдиному календарному плані 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних за-
ходів загальні обсяги видатків на проведен-
ня зазначених заходів не відображені. Зага-
льні кошториси видатків з відображенням 
інших джерел фінансування на проведення 
змагань та інформація щодо забезпечення 
участі спортсменів у зазначених змаганнях у 
міністерстві відсутні. 

Таким чином, за відсутності Положення 
про порядок проведення спортивних зма-
гань, навчально-тренувальних зборів та ма-
теріального їх забезпечення, планування й 
фінансування масових спортивних заходів 
здійснювались Міністерством України у 
справах сім’ї, молоді та спорту довільно, у 
“ручному” режимі, що створювало умови 
неефективного використання коштів Держа-
вного бюджету. 

ІV. Висновки 
У нестабільному світі державне управ-

ління виступає стабілізаційною силою. Ос-
новною функцією управління у сфері фізич-
ної культури та спорту залишається розви-
ток організаційних процесів і системи в ці-
лому. 

Реалізація Національної доктрини розви-
тку фізичної культури й спорту надасть змо-
гу забезпечити перехід до нової, гуманісти-
чної моделі розвитку фізичної культури і 
спорту, в центрі уваги якої – інтереси, пот-

реби та мотиви конкретної людини, що 
сприятиме соціальній активності громадян. 

Це дасть змогу забезпечити доступність, 
якість та різноманітність форм оздоровчих, 
рекреаційних, реабілітаційних і спортивних 
послуг для різних соціальних верств насе-
лення; підвищити конкурентоспроможність 
українського спорту, що сприятиме утвер-
дженню патріотичних почуттів у громадян та 
зростанню міжнародного авторитету держа-
ви. 

З урахуванням світової практики суб’єк-
там господарської діяльності у сфері фізич-
ної культури і спорту в Україні мають нада-
ватися інвестиційні, податкові, митні та інші 
переваги. З метою захисту прав споживачів 
фізкультурно-спортивних послуг держава 
використовує відповідні механізми ліцензу-
вання, сертифікації та стандартизації. Ши-
рокого впровадження повинні набути дер-
жавні спортивні лотереї, кошти від яких ма-
ють використовуватися виключно на розви-
ток фізичної культури і спорту. 

Перспективи подальших наукових дослі-
джень – подальше вивчення специфіки вза-
ємозв’язку державного управління й систе-
ми фізичної культури та спорту. 
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Annotation 
The article is devoted to study the issues of 

involve investment in economy of Ukraine. We 
analyzed rank of discussion of this problem. 
Take place results about strengthening of func-
tion coordination of process involve invest-
ment. 

Анотація 
Стаття присвячена розгляду проблем 

залучення інвестицій в економіку України. 
Проаналізовано рівень розробки цієї про-
блеми. Зроблено висновки щодо посилення 
функції координації залучення фінансового 
ресурсу. 

Ключові слова 
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літика, державне управління. 
І. Вступ 
Безальтернативною умовою досягнення 

довготривалих, позитивних темпів економі-
чного зростання як реального сектора еко-
номіки, так і окремих підприємств є активна 
інноваційна та інвестиційна діяльність. Зва-
жаючи на те, що активізація інноваційно-
інвестиційної діяльності належить до систе-
мних питань макроекономічного розвитку, 
вирішення яких має здійснюватися, насам-
перед, на державному рівні, дослідження 
теоретичних і практичних питань форму-
вання державної інноваційно-інвестиційної 
політики становить важливу проблему в су-
часній науці. 

Україна переживає сьогодні досить скла-
дний період свого розвитку, зазнаючи суттє-
вого впливу світової фінансово-економічної 
кризи. Характерними ознаками цього періо-
ду є такі: 
– суттєве падіння економічної активності 

та платоспроможного попиту, радикаль-
не зменшення інвестицій; 

– заморожування значної кількості запо-
чаткованих інвестиційних проектів, фак-
тичне припинення кредитування реаль-
ного сектора економіки; 

– бюджетний дефіцит, що зростає; 
– курсова нестабільність тощо. 

Додатковими ризиками для української 
економіки в нинішніх умовах стали подорож-
чання вартості енергетичних ресурсів, зумо-
влене, зокрема, прихованою девальвацією 
національної валюти, посилення конкуренції 
та протекціонізму на ринках, де позиції 

України були традиційно міцними, значна 
зовнішня заборгованість приватного сектора 
тощо. 

У зазначених умовах однією з головних 
передумов відновлення національної еко-
номіки має стати зміна підходів до стиму-
лювання та здійснення інвестиційно-
інноваційної діяльності. 

Зрозуміло, що об’єктивна складність пе-
реходу України до принципово іншої моделі 
державного управління з одночасним існу-
ванням у країні масштабної кризи потребує 
вирішення комплексу проблем, насамперед, 
пов’язаних з активізацією інвестиційної дія-
льності та транскордонного співробітництва. 

Державне управління, як сфера наукової 
діяльності, на відміну від економічної теорії, 
нагромадило незначний досвід у цих питан-
нях. Симбіоз останніх (інвестиційна діяль-
ність і транскордонне співробітництво) ста-
новлять поняття геоінвестиційної політики. 

Варто зазначити, що інвестиційна діяль-
ність як в окремих сферах (соціальна, гума-
нітарна), галузях (вугільна, металургійна, 
машинобудівна, аграрна тощо), так і в еко-
номіці в цілому стали предметом дослі-
дження багатьох інститутів та науковців. 
Зокрема, теоретичні, методологічні, мето-
дичні питання формування інвестиційного 
клімату, залучення зарубіжних інвестицій в 
економіку становлять вагомий науковий до-
робок Ю. Бажала, В. Базилевича, М. Бланка, 
О. Гаврилюка, В. Гейця, А. Гойка, Б. Губського, 
Б. Кваснюка, О. Колосова, О. Мертенса, Б. Па-
насюка, А. Пересади, І. Родіонової, І. Сало, 
М. Чумаченка, А. Чухна, В. Шевчука та ін-
ших. 

На жаль, наслідуючи позитивні здобутки 
зарубіжних учених-економістів (Дж.К. Гелб-
рейта, Дж. Коммонса, Дж.М. Кейнса, А. Лаф-
фера, Р. Льюкеса, А. Пігу, П. Самуельсона, 
М. Фрідмена, Е. Хансена, Р. Хоутрі, Дж. Хік-
са, Й. Шумпетера та інших), які в економіч-
ній теорії розглядали проблеми інвестуван-
ня в умовах еволюційно сформованого рин-
кового середовища, українські економісти, 
за рідким винятком, намагаються без крити-
чно-позитивного аналізу перенести теоре-
тичні доробки на українське тло. Відтак, 
пропозиції та рекомендації вчених-економіс-
тів здебільшого виступають неадекватними 
умовам розвитку національної системи дер-
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жавного управління в Україні. За умов різ-
новекторного (теоретико-економічного, з од-
ного боку, й державно-управлінського – з ін-
шого) бачення розвитку запропоновані еко-
номістами теорії і концепції інвестування 
можуть і мають використовуватися з певни-
ми обмеженнями і доповненнями, врахову-
ючи можливі варіанти їх адаптації до реаль-
них обставин державотворення в Україні. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є дослідження проблем 

функціонування механізму активізації інно-
ваційно-інвестиційної діяльності та умов 
формування й реалізації інноваційно-інвес-
тиційної політики України в геоекономічних 
умовах. 

ІІІ. Результати 
Проблеми зміцнення державності Украї-

ни й ефективного господарювання в регіо-
нах вимагають створення єдиного госпо-
дарського комплексу з ефективним викори-
станням місцевих ресурсів, переваг терито-
ріального поділу праці та запобігання 
ускладненням на політичному, економічно-
му, міжетнічному підґрунті, що має забезпе-
чити геоінвестиційна політика як складова 
загальнодержавної політики. Визначення 
стратегічних (довготривалих) і тактичних 
(короткострокових) завдань геоінвестиційної 
політики, прийняття ефективних управлінсь-
ких рішень з питань її реалізації потребують 
аналізу стану та тенденцій економічного й 
соціального розвитку регіонів. 

Динаміка економічного розвитку регіонів 
протягом останніх років визначалася станом 
та тенденціями макроекономічних процесів 
у країні, зокрема тривалим періодом еконо-
мічного спаду, труднощами ринкових транс-
формаційних процесів, кардинальною змі-
ною відносин власності, трансформаціями 
системи державного управління тощо. 

Слід також відзначити, що входження 
України в європейську систему господарю-
вання вимагає вивчення досвіду та безпо-
середнього дослідження європейських інте-
граційних процесів, серед яких вагому роль 
відіграє регіональна інтеграція – транскор-
донне співробітництво. Цей процес відбува-
ється на фоні значних темпів економічних, 
політичних та правових перетворень, інфо-
рматизації, а у випадку України ще й в умо-
вах безперервної адміністративної рефор-
ми, перебудови системи загальнодержавно-
го та регіонального управління. Значний 
відбиток на державне управління на регіо-
нальному рівні здійснює глобальна економі-
чна криза, вихід з якої є можливим тільки за 
умов гармонійного поєднання інтересів регі-
онів та держави в цілому. 

З позицій державного управління інвес-
тиційними процесами зазначені тенденції в 
різних аспектах (від організаційно-інститу-
ційного до причинно-наслідкового) знайшли 

відображення в опублікованих працях та 
захищених докторських і кандидатських дисе-
ртаціях (С. Біла, В. Воротін, В. Горник, О. Іва-
ницька, В. Мартиненко, А. Мерзляк, О. Морд-
вінов, О. Підгайна, В. Рижих, І. Розпутенко, 
В. Юрчишин та ін.). 

Кожна держава має свою політичну й 
економічну модель, що визначає відносини 
держави і суб’єктів господарювання і лежить 
в основі організації інвестиційних процесів. 

Якщо розглянути визначення інвестицій у 
законах України про інвестиції, то можна 
говорити про таке. У Законі України “Про 
інвестиційну діяльність” сформульовано: 
“...інвестиції – усі види майнових й інтелек-
туальних цінностей, що вкладаються в 
об’єкти підприємницької й інших видів дія-
льності, у результаті якої створюється при-
буток (дохід) і досягається соціальний 
ефект”. У Законі України “Про зовнішньое-
кономічну діяльність” визначено, що “іно-
земні інвестиції – усі види майнових та інте-
лектуальних цінностей, що вкладаються 
іноземними суб’єктами господарської діяль-
ності в Україні, у результаті чого створюєть-
ся прибуток (дохід) чи досягається соціаль-
ний ефект”. Відповідно до Закону України 
“Про режим іноземного інвестування”, “іно-
земні інвестиції – цінності, що вкладаються 
іноземними інвесторами в об’єкти інвести-
ційної діяльності відповідно до законодав-
ства України з метою одержання прибутку 
чи досягнення соціального ефекту”. І в За-
коні України “Про оподаткування прибутку 
підприємств” прописано, що “інвестиція – 
господарська операція, що передбачає при-
дбання основних фондів, нематеріальних 
активів, корпоративних прав і цінних паперів 
в обмін на засоби чи майно”. 

Але жодне з визначень інвестицій не 
схоже на інше. Це вказує на те, що правове 
поле України, незважаючи на достатню кі-
лькість прийнятих законів, що стосуються 
питання інвестицій, не має єдиного визна-
чення поняття “інвестиція”. У цьому контекс-
ті перше визначення найбільш вдало відо-
бражає зміст інвестицій, але в нього бажано 
внести уточнення. Так, формулювання “... в 
об’єкти підприємницької й інших видів дія-
льності...” варто замінити на таке: “...у будь-
які види діяльності...”. Види діяльності самі 
по собі є об’єктами інвестицій, що, відповід-
но, і підкреслено в Законі України “Про спе-
ціальні економічні зони і спеціальний режим 
інвестиційної діяльності в Донецькій облас-
ті”, де говориться про пріоритетні види еко-
номічної діяльності. Будь-яка діяльність є 
підприємницькою діяльністю, що представ-
лена різноманітними видами діяльності, то-
му якщо в Законі зробити вищенаведену 
редакцію визначення інвестицій, воно стане 
більш чітким. Крім цього, треба після слова 
“майнові” вставити слово “грошові”, оскільки 
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в товарно-грошових відносинах гроші є ві-
дображенням уречевленої частини капіталу. 

З урахуванням цього визначення інвес-
тицій буде мати такий вигляд: “інвестиції – 
це кошти, майнові й інтелектуальні цінності, 
що вкладаються в будь-які види діяльності, 
спрямовані на одержання прибутку чи соці-
ального ефекту”. 

У визначенні інвестицій, наведеному в 
Законі України “Про зовнішньоекономічну 
діяльність”, наявні не тільки недоліки пер-
шого визначення, а й ще один – не гово-
риться про об’єкти вкладення, це тільки пе-
редбачається. 

Визначення інвестицій у Законі України 
“Про режим іноземного інвестування” до-
сить вільно формулює їх поняття для зако-
ну, що регулює економічні відносини, – вони 
визначені одним словом “цінності”. Але ін-
вестиційні цінності мають конкретне значен-
ня, а не загальне, під яким можна розуміти 
загальнолюдські, духовні, моральні й інші 
цінності. З визначення випливає, що інвес-
тиціями вважається те, що вкладається в 
об’єкти інвестиційної діяльності і тільки від-
повідно до законодавства України. Вище 
відзначалося, що до видів діяльності можна 
відносити і підприємницьку діяльність і, без-
умовно, це є правильним і для інвестиційної 
діяльності. І вже, звичайно, поняття інвес-
тицій не можна обмежувати тільки тим, про 
що сказано в законодавстві України. 

Особливою плутаниною відрізняється 
визначення інвестицій у Законі України “Про 
оподаткування прибутку підприємств”. У 
ньому інвестицією передбачається вважати 
господарську операцію. Але інвестиція – це 
капітал, що призначений для використання і 
використовується в інвестиційній діяльності 
(діяльності розвитку) шляхом здійснення 
безлічі господарських операцій. Необхідно 
розрізняти інвестицію й інвестування (вкла-
дення). Інвестиція – це капітал, що призна-
чений для вкладення в розвиток моделі, 
наявність його передбачає виконання ви-
значених дій. Це капітал, що є створеною в 
попередньому обороті капіталу цінністю, яка 
вилучається з існуючого обороту капіталу, 
відчужується від капіталу, що її породив, і 
залучається в нові обороти капіталу, які, як 
правило, мають своє коло обороту, відо-
кремлене від старих оборотів. 

З визначення в Законі випливає, що ін-
вестиція – це господарська операція, спря-
мована на придбання і тільки, але інвести-
ція – це капітал, що передбачає не тільки 
купівлю-продаж, а й споживання цього капі-
талу з метою створення нових його форм. 
При цьому відбувається загальмування його 
обороту на період будівництва, але потім 
починається його функціонування на ново-
му, більш ефективному рівні. Інвестиція – це 
відокремлена частина капіталу, що функці-

онує в суспільстві, частина створених цінно-
стей, що спрямовується до нового творчого 
процесу, це результат творчої роботи капі-
талу. 

З огляду на те, що три перші Закони ви-
користовуються підприємцями для органі-
зації виробництв, пов’язаних з визначеними 
видами діяльності, четвертий Закон засто-
совується виконавчою владою в особі пода-
ткової адміністрації, що, керуючись визна-
ченням інвестицій відповідно до Закону, не 
може кваліфікувати інвестицію як таку за її 
економічною суттю, а саме вважати її відо-
кремленою частиною результату господар-
ської діяльності суб’єктів, призначеної чи 
вкладеної до наступного обороту капіталу 
для його збільшення (у тому числі це стосу-
ється позикового капіталу). 

Розуміння економічної суті інвестицій 
особливо актуальне для економік, що роз-
виваються, коли необхідно організувати 
оборот капіталу в умовах його дефіциту та-
ким чином, щоб кожний цикл обороту капі-
талу давав якомога більший приріст. Для 
цього необхідно розробити чітку законодав-
чу базу, що встановлює правильні визна-
чення для всіх елементів спеціального ре-
жиму інвестування та функціональні взає-
модії між ними в рамках організаційної стру-
ктури. 

ІV. Висновки 
Підводячи підсумок усього вищезазначе-

ного, можна зробити висновок, що спеціа-
льний режим інвестування в умовах геоеко-
номічних змін – це відрегульовані комплек-
сом законодавчих актів держави виробничі 
відносини між суб’єктами господарювання, 
що інвестують свої капітали в розвиток під-
приємств, і державою, на території якої ці 
капітали почали функціонувати. Законодавчі 
акти передбачають скасування стягнення 
органами державної влади різних платежів 
у бюджет держави при ввезенні інвестицій-
них капіталів через кордон і відмову держа-
ви на певний строк і у визначених розмірах 
від своєї частки прибутку, одержуваної інве-
стором у результаті організації ним обороту 
інвестиційного капіталу. Крім того, держава 
вживає заходів для створення сприятливих 
умов функціонування капіталу: вона розви-
ває інфраструктуру, підвищує рівень сервіс-
них послуг, формує громадську думку, під-
писує міжурядові угоди, що сприяють ефек-
тивній роботі капіталу, вдосконалює законо-
давчі акти. Спеціальними режимами інвес-
тування передбачається створення умов 
для концентрації капіталу у визначених ре-
гіонах чи у визначених галузях економіки 
для їх послідовного розвитку, і цей режим 
забезпечує приплив капіталу в країну. Але 
слід розуміти, що це один бік інвестиційного 
режиму, інший бік має виявлятися в умінні 
держави зберігати як свій капітал, так і той, 
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що прийшов у країну, і не допускати його 
вивезення за кордон, інакше жодні інвести-
ції не врятують економіку від кризи, та на 
них і не доведеться розраховувати, оскільки 
вони в країну не підуть. 

У сучасних умовах режим спеціального 
інвестування використовується при ство-
ренні спеціальних економічних зон. Аналіз 
впровадження спеціальних економічних зон 
у господарський комплекс держав засвідчує, 
що вони використовуються для виведення 
його й економіки регіонів на новий, вищий 
рівень розвитку за умови стабільного полі-
тичного й економічного курсу. Використову-
вані моделі спеціальних економічних зон 
мають певні відмінності від існуючих у дер-
жаві економічних відносин. Основна відмін-
ність полягає в пільговому режимі оподатку-
вання, що є одним із головних факторів 
прискореного нагромадження капіталу на 
територіях вільних економічних зон і його 
вигідного вкладення в їх розвиток. 

Факт створення вільних економічних зон 
у державі свідчить про осмислення нераціо-
нального функціонування панівної економі-
чної моделі, що, з одного боку, прагне до 
досягнення цілей, поставлених перед нею 
(давати доходи бюджету), з іншого боку, все 
більшою мірою руйнує свою конструкцію 
через недосконалість взаємодії її елементів. 

На сьогодні підвищена активність зі 
створення вільних економічних зон спосте-
рігається в країнах СНД, що донедавна роз-
вивали свої економіки за традиційними на-
прямами і все більшою мірою заводили їх у 
глухий кут. Пошук шляхів раціонального ро-
звитку економік змушує нас вивчати прогре-
сивні економічні моделі, що функціонують у 
світі, і переносити їх досвід на моделі націо-
нальних економік. 

Очевидна ефективність застосування 
моделей спеціальних економічних зон для 
залучення інвестицій у розвиток депресив-
них територій вимагає визначеної обробки й 

осмислення інформації, накопиченої дослі-
дниками, для її систематизації, розробки 
методичних підходів з управління моделями 
в різних ситуаціях, вироблення нових еко-
номічних рішень, спрямованих на розвиток 
економічного потенціалу галузей і регіонів. 

У більшості випадків економічна літера-
тура підносить інформацію про спеціальні 
економічні зони як статистичну, висвітлюю-
чи досягнуті ними успіхи. Але починають 
з’являтися праці, де автори намагаються 
узагальнювати, систематизувати й аналізу-
вати накопичені дані. Однак у них недостат-
ньо проглядаються системні підходи в оці-
нюванні спеціальних економічних зон як 
економічних моделей якісно нового рівня. 
Навіть у визначеннях, що характеризують 
вільні економічні зони, немає тотожності в 
трактуванні їх економічної суті, тому на 
практиці підходи до створення вільних еко-
номічних зон, особливо в країнах СНД, різні. 
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Annotation 
The author examines in the article the fac-

tors of the ecologically balanced development 
state regulation of resort-health territories, pub-
lic recreation policy features, expedience of the 
state monitoring introduction of natural medical 
resources and natural territories of resorts. 

Анотація 
У статті автором досліджено чинники 

державного регулювання екологічно збала-
нсованого розвитку курортно-оздоровчих те-
риторій, особливості державної рекреаційної 
політики у сфері рекреаційного природоко-
ристування, доцільність запровадження 
державного моніторингу природних лікува-
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льних ресурсів та природних територій ку-
рортів. 

Ключові слова 
Державне регулювання, курортно-оздо-

ровча територія, рекреаційна сфера, дер-
жавна політика, людський організм. 

І. Вступ 
Формування умов екологічно безпечної 

життєдіяльності людини при одночасному 
гарантуванні високих стандартів рівня якості 
життя зумовлює підвищений інтерес до роз-
витку рекреаційної сфери. У системі стійкого 
розвитку суспільства роль курортно-оздо-
ровчих територій особлива – вони здійсню-
ють регенеративні та оздоровчі функції від-
носно людського організму. У цьому кон-
тексті забезпечення їх екологічно збалансо-
ваного розвитку набуває винятково важли-
вого значення. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити особливості 

державного регулювання розвитку курорт-
но-оздоровчих територій. 

ІІІ. Результати 
Дослідженню проблем курортно-рекреа-

ційної сфери та територіальних рекреаційних 
комплексів і систем присвячені праці відомих 
українських і зарубіжних учених: М.М. Амір-
ханова, О.І. Амоші, М.В. Багрова, О.О. Бей-
дика, Ю.О. Ведєніна, В.І. Гетьмана, Л.С. Гри-
нів, П.В. Гудзя, М.І. Долішнього, В.К. Євдо-
кименка, О.В. Живицького, В.С. Кравціва, 

В.К. Мамутова, М.С. Мироненка, Н.Ю. Недаш-
ківської, В.С. Преображенського, М.Ф. Рей-
мерса, В.П. Руденка, І.Т. Твердохлєбова, 
С.В. Трохимчука, О.І. Шаблія та ін. 

Процес державного регулювання екологі-
чно-збалансованого розвитку курортно-оздо-
ровчих територій ґрунтується на необхідно-
сті одержання та аналізу інформації про 
стан, можливості та перспективи їх розвит-
ку. Функціональним ядром курортно-оздо-
ровчої території є курортно-оздоровча еко-
соціосистема, якій властива територіально-
функціональна цілісність. Саме така влас-
тивість вимагає просторово-економічного 
аналізу курортно-оздоровчої території та на 
цій основі визначення чинників, що регулю-
ють процеси її функціонування, розвитку та 
трансформації. 

Просторовий аналіз досліджуваної курорт-
но-оздоровчої території визначається, перш 
за все, просторовою локалізацією природ-
них лікувальних і рекреаційних ресурсів – 
одного з основоположних чинників організа-
ції (формування) курортно-оздоровчих еко-
соціосистем, а також просторовим характе-
ром організації різних видів рекреаційної 
діяльності в межах досліджуваної території. 

У цілому чинники регулювання екологіч-
но-збалансованого розвитку курортно-оздо-
ровчої території умовно можна поділити на 
зовнішні та внутрішні (див. рис.) [1, с. 79–83]. 
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Рис. Чинники державного регулювання екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій 

 
До зовнішніх чинників ми зарахували: 

– державні та світові стандарти екологіч-
ної політики; 

– тенденції на ринках курортно-оздоров-
чих послуг; 

– пріоритети державної політики соціаль-
но-економічного розвитку та розвитку 
курортно-рекреаційної сфери; 

– інноваційну, інвестиційну, фінансово-
кредитну, податкову, митну, валютну 
політики держави. 
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До внутрішніх чинників (саморозвитку) 
належать: 
– природно-ресурсний потенціал курорт-

но-оздоровчої території; 
– рівень екологічної збалансованості рек-

реаційного природокористування; 
– галузева структура господарства курор-

тно-оздоровчої території; 
– потенціал розвитку територіальної гро-

мади; 
– традиції, культурологічне середовище; 
– засади самоврядування; 
– стратегія розвитку локальних курортно-

оздоровчих територій. 
Державні та світові стандарти екологічної 

політики формуються під впливом і на базі 
принципів, покладених в основу Концепції 
сталого розвитку світу, з урахуванням особ-
ливостей здійснення екологічної політики 
окремими державами та їх спільнотами як 
щодо питань поліпшення загального стану 
довкілля, так і з метою вирішення гострих 
екологічних проблем локального (міждер-
жавного) характеру. Прийняті світовою гро-
мадськістю стандарти і нормативи щодо 
екологічних параметрів довкілля потребу-
ють відповідної імплементації на місцевих 
(регіональних) рівнях. Для рекреаційних те-
риторій, до яких належать і курортно-оздо-
ровчі території, така вимога є не тільки ба-
жаною, а й необхідною. 

Істотний вплив на дотримання екологіч-
ної збалансованості розвитку курортно-
оздоровчої території справляють тенденції 
на ринках (внутрішніх і світових) курортно-
оздоровчих послуг. Для курортно-оздо-
ровчих територій, які мають унікальні при-
родні рекреаційні ресурси та їх обмежені 
запаси, при формуванні позитивної кон’юн-
ктури на ринках на цей вид послуг можливе 
зростання тиску на курортно-оздоровчі еко-
соціосистеми, що, у свою чергу, буде приз-
водити до порушення їх екологічно збалан-
сованого розвитку. З метою запобігання ро-
звиткові подій за такими сценаріями слід 
періодично відстежувати не тільки тенденції 
попиту на певний тип курортно-оздоровчих 
послуг у цілому, а й потенційну зацікавле-
ність на дані послуги щодо конкретних куро-
ртів і курортних місцевостей. Насамперед 
це стосується тих із них, які вже здобули 
славу відомих і популярних курортів, а та-
кож тих, місткість яких перевищила або ж 
наближається до гранично допустимої еко-
логічної пропозиції. 

Вагомим чинником розвитку курортно-
оздоровчих територій виступають пріорите-
ти державної політики соціально-еконо-
мічного розвитку та розвитку курортно-
рекреаційної сфери, які реалізуються на 
практиці певним способом. На різних етапах 
розвитку державі було властиве різне став-
лення до важливості курортів і курортного 

оздоровлення, а також рекреації на базі та з 
використанням природних лікувальних ре-
сурсів і природних чинників. 

Людство здавна оздоровлювалося за 
допомогою природних чинників, і практично 
у кожній місцевості, що мала комплексні ре-
креаційні ресурси та їх унікальні види, тією 
чи іншою мірою розвинута рекреаційна 
сфера. Але залежно від того, яке місце від-
водилося рекреаційній сфері у пріоритетах 
державного розвитку, курортно-оздоровчі 
території розвивалися з різною інтенсивніс-
тю і, як це не прикро, здебільшого без роз-
роблених довготермінових прогнозів ком-
плексного розвитку і затверджених генера-
льних планів і схем забудови. У багатьох 
випадках це призвело до нераціональної 
забудови курортно-оздоровчих територій, 
напруженої екологічної ситуації на курортах, 
нераціонального використання природних 
лікувальних і рекреаційних ресурсів, приро-
дних територій курортів. 

На сьогодні в Україні за формальними 
ознаками до курортів можна зарахувати 
лише 27 територій, які мають затверджені 
межі округу і зон санітарної охорони та від-
повідні положення. Водночас з юридичної 
точки зору жоден з курортів не відповідає 
вимогам Закону України “Про курорти” [2]. 

Слід взяти до уваги той факт, що, висту-
паючи значним сегментом сфери послуг, 
галузі рекреаційної сфери належать також 
до галузей інтенсивного природокористу-
вання, тому державна політика у сфері при-
родокористування, зокрема рекреаційного, 
досить активним способом регулює розвиток 
рекреаційної сфери, насамперед, з огляду на 
дотримання вимог екологічно збалансова-
ного використання родовищ природних лі-
кувальних ресурсів та екологічно збалансо-
ваного розвитку курортно-оздоровчих тери-
торій. 

Неабияке значення у здійсненні держав-
ної політики у сфері рекреаційного природо-
користування має запровадження держав-
ного моніторингу природних лікувальних 
ресурсів та природних територій курортів 
шляхом створення і ведення Державного 
кадастру природних лікувальних ресурсів і 
Державного кадастру природних територій 
курортів. Їх відсутність є фактично відсутніс-
тю правової бази для розробки методик 
економічного оцінювання природних лікува-
льних ресурсів та економічного обґрунту-
вання проектів розвитку курортно-оздоров-
чих територій. Це, у свою чергу, не сприяє 
формуванню умов для екологічно невисна-
жливого природокористування і комплексно-
го екологічно збалансованого розвитку ку-
рортно-оздоровчих територій. 

Здійснення державної політики щодо 
екологічно збалансованого розвитку курорт-
но-оздоровчих територій вимагає, перш за 
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все, повноцінного та оновленого норматив-
но-правового забезпечення відповідно до 
сучасних світових вимог розвитку курортів і 
курортних місцевостей, а також забезпе-
чення екологічно збалансованого розвитку 
курортно-оздоровчих екосоціосистем. Цей 
пакет документів разом з оновленим Зако-
ном України “Про курорти” мають забезпе-
чити узгодженість соціального, економічно-
го, містобудівного та екологічного аспектів 
розвитку курортно-оздоровчих територій. 

Концентроване вираження державної 
політики щодо курортно-оздоровчих терито-
рій міститься в програмних документах 
стратегічного характеру – концепціях і про-
грамах розвитку соціальної сфери, санатор-
но-курортної галузі, туризму, окремих регіо-
нів і курортів. 

Практична реалізація державної політики 
екологічно збалансованого розвитку курорт-
но-оздоровчих територій відбувається через 
здійснення інноваційної, інвестиційної, фі-
нансово-кредитної, податкової, валютної, 
митної політик держави як у цілому, так і 
щодо рекреаційної сфери. 

Нові методологічні підходи щодо визначен-
ня закономірностей, параметрів і критеріїв еко-
логічної збалансованості розвитку екосоціо-
систем на основі забезпечення стійкої рів-
новаги обмінних процесів енергією, речови-
ною та інформацією локальної території 
потребують нових наукових напрацювань у 
площині практичного забезпечення механі-
змів регулювання такої збалансованості. 
Це, перш за все, стосується розробки прин-
ципово нових методик обрахунку вартості 
природного капіталу, економічного оціню-
вання потенціалу природних рекреаційних 
ресурсів, курортно-оздоровчих і рекреацій-
них територій. 

Нагальною стала проблема реалізації 
новітніх підходів до територіально-просто-
рового планування на основі потреб забез-
печення екологічно-збалансованого розвит-
ку локальних територіально-функціональних 
утворень, у цьому випадку – курортно-оздо-
ровчих територій. Розробка Генерального 
плану розвитку, схем районного плануван-
ня, функціонального зонування території 
тощо має здійснюватися з урахуванням 
норм антропогенного навантаження, еколо-
гічно допустимої місткості території, розра-
хованих на новій методологічній основі. 

Потужним регуляторним чинником роз-
витку курортно-оздоровчої території є інвес-
тиційна та фінансово-кредитна політики. 
Умови, на яких здійснюються залучення ін-
вестицій та надання кредитів на розвиток 
курортно-рекреаційної сфери, супутніх для 
курортно-рекреаційної індустрії виробництв, 
а також тих, що її активним способом допо-
внюють і обслуговують, стимулюють (упові-
льнюють) розвиток курортного оздоровлен-

ня шляхом модернізації та будівництва но-
вих об’єктів санаторно-курортного обслуго-
вування, розвитку курортно-оздоровчої те-
риторії й територіальної громади. 

Гнучка податкова політика здатна впли-
вати на перебіг процесів розвитку курортно-
оздоровчих територій шляхом введення 
пільг для екологобезпечних, ресурсозбері-
гаючих виробництв, прогресивних техноло-
гій, які забезпечують за умови невиснажли-
вого природокористування високі рівні соці-
ально-економічного розвитку території і гро-
мади. 

З метою широкого залучення іноземних 
інвестицій, впровадження кращих світових 
наукових розробок у санаторно-курортну 
галузь доцільно разом з інноваційними та 
інвестиційними, активно використовувати 
також валютні та митні піднесення. 

Найпотужнішими чинниками екологічно 
збалансованого розвитку курортно-оздо-
ровчої території є стан і способи освоєння 
наявного на її території природно-ресурс-
ного потенціалу, рівень екологічної збалан-
сованості рекреаційного природокористу-
вання. Природні лікувальні ресурси, їх види, 
запаси, технологічні схеми видобутку та йо-
го інтенсивність, способи відновлення та 
захисту у своїй комплексній цілісності впли-
вають на характер та інтенсивність обмін-
них процесів у біогеоценозах, визначають 
рівень експлуатації та виснаження природ-
ного капіталу, напрям перебігу відновних 
процесів у довкіллі (відновлення чи дегра-
дація). Міра та характер включення природ-
ного ресурсного потенціалу до господарсь-
кого обороту, інтенсивність вилучення при-
родних ресурсів з природних екосистем фо-
рмують відносно усталені функціональні 
зв’язки двох глобальних систем – “Природа” 
і ”Суспільство” – та визначають, насампе-
ред, міру екологічної збалансованості роз-
витку екосоціосистем. 

Механізми регулювання у сфері приро-
докористування – це піднесення прямої дії у 
формуванні екологостабілізаційних проце-
сів. Проте не слід звужувати процеси при-
родокористування тільки до включення ре-
сурсів природи в господарський оборот. 
Природокористування – набагато ширше 
поняття, що вміщує в собі також і умови пе-
ребігу процесів господарювання, і умови 
людської життєдіяльності. На наше переко-
нання, лише таке трактування природокори-
стування забезпечуватиме адекватне відо-
браження відносин “Природи” і “Суспільст-
ва”, їх функціональних зв’язків і впливів, 
більш повно відображатиме інтенсивність 
обмінних процесів між цими системами, а 
отже, як окремий випадок – інтенсивність 
природокористування. 

У нашому випадку – рекреаційного при-
родокористування – маємо чи не найяскра-
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віший приклад такого поєднання функціона-
льних властивостей: розвиток рекреаційної 
сфери відбувається за умов обов’язкової 
наявності й використання природних рекре-
аційних ресурсів на конкретних рекреацій-
них територіях і з метою здійснення рекреа-
ційної діяльності – оздоровлення людей, 
забезпечуючи при цьому не тільки поліп-
шення здоров’я певної категорії громадян 
(рекреантів), а й створюючи умови для роз-
витку курортно-оздоровчої території та її 
громади. Тому цілком логічним є трактуван-
ня екологічно збалансованого розвитку ку-
рортно-оздоровчої території саме через на-
ведене вище визначення рекреаційного 
природокористування – основи екосоціосис-
теми рекреаційного типу – та відповідної 
цілісної системи забезпечення екологічної 
збалансованості сукупності функціональних 
її проявів. 

Профілюючий вид господарського вико-
ристання курортно-оздоровчої території – 
це, передусім, курортно-рекреаційна сфера. 
Але не тільки. Галузева структура госпо-
дарства курортно-оздоровчої території умо-
вно складається з трьох секторів: перший – 
галузі рекреаційної сфери (санаторно-
курортне лікування, відпочинок, туризм); 
другий – супутні галузі та ті, що доповнюють 
і обслуговують (готельне господарство, рес-
торанне господарство, сфера послуг тощо); 
третій – інші галузі (промисловість, будівни-
цтво та ін.). 

Чинне законодавство України (Закон 
України “Про курорти”) накладає певні об-
меження на ведення господарської діяльно-
сті в межах курортно-оздоровчої території, 
виділяючи при цьому три зони санітарної 
охорони із чіткою регламентацією допусти-
мих видів діяльності в межах кожної із них. 
На територіях курортно-оздоровчого приз-
начення практично не допустимі екологічно 
шкідливі види виробництв, що спричинюють 
забруднення довкілля та погіршення еколо-
гічної ситуації на місцевості. Проте на прак-
тиці дотримання цих вимог дуже часто є 
малореальним: не завжди можливо, а інко-
ли й не доцільно, здійснити виведення за 
межі курортно-оздоровчої території вироб-
ництв (наприклад, комунальне господарст-
во, транспорт), які не беруть безпосеред-
ньої участі у курортно-оздоровчому процесі, 
є потенційними забруднювачами довкілля. 

У цьому випадку правомірніше говорити 
про оптимізацію структури виробничих та 
інфраструктурних галузей курортно-оздо-
ровчої території з метою вирішення двояко-
го (внутрішньо суперечливого) завдання – 
збереження високих екологічних стандартів 
довкілля і високих темпів соціально-еконо-
мічного розвитку території. Якщо перше за-
вдання передбачає раціональне і невисна-
жливе природокористування (його обме-

ження), то друге – включення додаткових 
природних ресурсів у господарський оборот 
(його інтенсифікацію). Знаходження комп-
ромісного варіанта комплексного вирішення 
цих взаємопов’язаних завдань – центральна 
проблема розвитку курортно-оздоровчої те-
риторії, вирішення якої має забезпечувати і 
гарантувати її екологічно збалансований 
розвиток. 

Важлива роль у цьому процесі відво-
диться територіальній громаді та її потенці-
алу розвитку, від якого багато в чому будуть 
залежати реальні можливості вирішення 
досить складних і суперечливих завдань на 
місцях. Потенціал розвитку територіальної 
громади має свої кількісні (кількість наявно-
го населення, статево-вікова структура) і 
якісні (професійно-кваліфікаційна підготов-
ка, трудовий стаж) виміри. Вони визначати-
муть, які обсяги трудових ресурсів можуть 
бути залучені у певні сфери життєдіяльності 
і якого рівня складності завдання вони мо-
жуть вирішити. Визначальним чинником при 
цьому виступатимуть професійна підготовка 
і кваліфікаційний рівень, а також екологічна 
підготовка, здатність та бажання послугову-
ватися ними в повсякденній діяльності. Са-
ме від громади значною мірою залежатиме 
успіх практичної реалізації завдань щодо 
забезпечення екологічно збалансованого 
розвитку курортно-оздоровчої території. 

Зазвичай переважна більшість курортно-
оздоровчих територій має досить тривалу 
історію розвитку саме як курортів чи курорт-
них місцевостей, яким притаманні певні 
традиції, де сформувалось особливе куль-
турологічне середовище. Саме вони визна-
чають той неповторний емоційний клімат, 
що вирізняє курорт з-поміж інших. Для бага-
тьох курортів, особливо досить розвинутих, 
їх спеціалізація, структура курортно-рекреа-
ційної сфери, місткість є до певної міри тра-
диційними та усталеними. Їх розвиток дик-
тується не стільки вимогами подальшої ро-
збудови (дуже часто – це обмежені можли-
вості), скільки підвищенням їх комфортних 
характеристик – з одного боку, та збере-
женням самобутності (історико-архітектур-
ної, етнічної, природної тощо), місцевого 
колориту і звичаїв – з іншого. Як правило, 
місцеві традиції і звичаї тісно пов’язані з 
шанобливим ставленням до природи і міс-
цевості проживання, збереженням її непо-
вторності. Глибоке знання громадою цих 
традицій та їх збереження, поєднане із нові-
тніми знаннями, позитивно впливатимуть на 
формування політики розвитку курортно-
оздоровчої території, яка відповідала б ви-
могам екологічної збалансованості. 

Практична реалізація територіальною 
громадою завдань розвитку курортно-оздо-
ровчої території багато в чому залежатиме 
від розвитку самоврядування, засад його 
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побудови та піднесення впливу, які, згідно з 
чинним законодавством, надані громаді та 
можуть нею використовуватися на практиці. 

Ключовим питанням реалізації конкрет-
них завдань розвитку курортно-оздоровчої 
території та самоврядних функцій громади є 
забезпечення наповнення місцевого бю-
джету, залучення додаткових коштів та оп-
тимальне їх використання. 

Політика екологічно збалансованого роз-
витку курортно-оздоровчої території дістає 
концентрованого вираження в стратегії роз-
витку локальної курортно-оздоровчої тери-
торії. Наявність таких стратегічних докумен-
тів задає на довготермінову перспективу 
вектори розвитку курортно-оздоровчої тери-
торії, формує цілі та завдання, дає змогу 
знаходити компромісні варіанти вирішення 
конфліктних і суперечливих питань. 

Регулювання переходу курортно-оздо-
ровчих територій на засади екологічно зба-
лансованого розвитку вимагає врахування 
впливу наведених чинників на перебіг про-
цесів розвитку відповідних територій з огля-
ду на дотримання і забезпечення їх екологі-
чної збалансованості. 

ІV. Висновки 
Чинники регулювання екологічно збалан-

сованого розвитку курортно-оздоровчої те-
риторії умовно можна поділити на зовнішні 
та внутрішні. 

До зовнішніх чинників ми зараховуємо 
такі: державні та світові стандарти екологіч-
ної політики; тенденції на ринках курортно-
оздоровчих послуг; пріоритети державної 
політики соціально-економічного розвитку 
та розвитку курортно-рекреаційної сфери; 
інноваційна, інвестиційна, фінансово-
кредитна, податкова, митна, валютна полі-
тики держави. 

До внутрішніх чинників (саморозвитку) 
належать: природно-ресурсний потенціал 
курортно-оздоровчої території; рівень еко-
логічної збалансованості рекреаційного при-
родокористування; галузева структура гос-
подарства курортно-оздоровчої території; 
потенціал розвитку територіальної громади; 
традиції, культурологічне середовище; за-
сади самоврядування; стратегія розвитку 
локальних курортно-оздоровчих територій. 

Найпотужнішим чинником екологічно зба-
лансованого розвитку курортно-оздоровчої 

території є стан і способи освоєння її при-
родно-ресурсного потенціалу, рівень еколо-
гічної збалансованості рекреаційного приро-
докористування. Міра та характер включення 
природного ресурсного потенціалу до гос-
подарського обороту, інтенсивність вилу-
чення природних ресурсів з природних еко-
систем формують відносно усталені функці-
ональні зв’язки двох глобальних систем – 
“Природа” і ”Суспільство” – та визначають, 
насамперед, рівень екологічної збалансова-
ності розвитку екосоціосистем. 

Однією з умов забезпечення екологічно 
збалансованого розвитку курортно-оздоров-
чої території є оптимізація її галузевої стру-
ктури з метою вирішення двоякого (внутріш-
ньо суперечливого) завдання – збереження 
високих екологічних стандартів довкілля і 
високих темпів соціально-економічного роз-
витку території. Якщо перше завдання пе-
редбачає раціональне і невиснажливе при-
родокористування (його обмеження), то 
друге – включення додаткових природних 
ресурсів у господарський оборот (його інте-
нсифікацію). Знаходження компромісного 
варіанта комплексного вирішення цих взає-
мопов’язаних завдань – центральна про-
блема розвитку курортно-оздоровчої тери-
торії, вирішення якої має забезпечувати і 
гарантувати її екологічно збалансований 
розвиток. 

Державна політика екологічно збалансо-
ваного розвитку курортно-оздоровчої тери-
торії дістає концентроване вираження у 
стратегії розвитку локальної курортно-оздо-
ровчої території. Наявність таких стратегіч-
них документів задає вектори розвитку ку-
рортно-оздоровчої території на довготермі-
нову перспективу, формує цілі та завдання, 
дає змогу знаходити компромісні варіанти 
вирішення конфліктних і суперечливих пи-
тань. 
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Анотація 
Проаналізовано позитивні та негативні 

чинники, притаманні вітчизняному організа-
ційно-економічному механізму регулювання 
цін у природних монополіях з особливим 
приділенням уваги головним факторам 
впливу щодо їх удосконалення. 
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І. Вступ 
У процесі інституційного розвитку ринко-

вих структур різноманітних галузей реаль-
ного сектора економіки України особлива 
увага має приділятися тим видам економіч-
ної діяльності, що належать до природних 
монополій. У природних монополіях через 
технологічні, економічні та інші умови ви-
ключаються або обмежуються фактори кон-
куренції, а результативність їх діяльності 
пов’язується первинно з “ефектом природ-
ного масштабу”, який дає змогу підприємст-
ву-монополісту забезпечувати товарами 
або послугами всю місткість ринку. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити шляхи розвитку 

державної політики щодо регулювання дія-
льності природних монополій в Україні. 

ІІІ. Результати 
Серед досліджень, які висвітлюють окремі 

аспекти державного регулювання суб’єктів 
природних монополій, слід відзначити праці 
таких науковців, як: В. Базилевич, З. Бори-
сенко, О. Бутиркін, В. Кокорєв, В. Лір, В. Сту-
денцов, Г. Филюк та ін. Вони розробили за-
гальні організаційно-економічні підходи що-
до регулювання природних монополій, ви-
значили їх сутність і межі застосування у 
трансформаційний період [1–6]. 

Незважаючи на велику кількість праць із 
регулювання природних монополій, дослі-
дження питань щодо створення ефективно-

го та дієвого механізму регулювання цін 
(тарифів), доцільності реформування відно-
син власності та створення конкурентних 
відносин на таких ринках в Україні не знай-
шло достатнього висвітлення та практично-
го застосування. 

Існування та розвиток природних моно-
полій здебільшого адекватний характеру їх 
взаємозв’язків із зовнішнім середовищем. З 
одного боку, ці відносини визначаються ди-
намічним впливом “рівноваги”, яка забезпе-
чується створенням у суспільстві на кожно-
му етапі соціально-економічного розвитку 
відповідними економічними, політичними та 
соціальними умовами і принципами, що да-
ють змогу природним монополістам функці-
онувати ефективно. З іншого боку, надаючи 
суспільству життєво необхідну продукцію 
або послугу, монопольні структури здійсню-
ють вагомий (а нерідко і визначальний) 
вплив на всі сфери підприємництва. Такий 
вплив природних монополій виявляється 
більшою мірою в негативних наслідках, а 
саме: у завищенні цін (тарифів) на монопо-
льну продукцію (послуги); нав’язуванні дис-
кримінаційних умов контрагентам; створенні 
суттєвих перешкод для входу на монополі-
зований ринок потенційних конкурентів. Як 
противага негативним наслідкам відбува-
ється державне втручання в процес ціноут-
ворення на ринках продукції (послуг) суб’єк-
тів природних монополій. 

Втручання держави у сферу ціноутво-
рення на монопольних ринках є об’єктивною 
необхідністю, що покликана підвищити соці-
ально-економічну ефективність дії ринково-
го механізму. Державне регулювання цін не 
означає встановлення їх конкретного рівня. 
Йдеться про необхідність ефективної взає-
модії механізмів ринкового ціноутворення та 
державних регуляторів. Насамперед, це 
вплив держави за допомогою економічних 
методів на прийняття монопольними това-
ровиробниками оптимальних рішень щодо 
цін, про надання їм методологічної та мето-
дичної допомоги, про розробку правових 
норм із ціноутворення. Тобто регуляторна 
роль держави в цій сфері має виявлятися, 
насамперед, у запобіганні неправомірним 
діям природних монополістів щодо визна-
чення цінових і тарифних умов. Держава, з 



Серія: Державне управління, 2010 р., № 1 

 69 

одного боку, захищає споживачів від мож-
ливих зловживань монопольним станови-
щем суб’єктів природних монополій, а з ін-
шого – сприяє розвитку монополізованих 
галузей та зниженню їх витрат. 

На сьогодні в Україні нараховується 11 
загальнодержавних та понад 2300 регіона-
льних і локальних ринків природних моно-
полій. За результатами аналізу статистич-
них даних, частку послуг суб’єктів природ-
них монополій у загальному обсязі реалізо-
ваних у 2004 р. в Україні товарів, робіт і по-
слуг підприємствами (за винятком перепро-
дажу товарів і послуг без додаткової оброб-
ки) можна оцінити приблизно як 7–8% [7]. 

У сфері транспорту і зв’язку на початку 
2005 р. частка валової доданої вартості 
становила 12,4%, у сфері виробництва та 
розподілу електроенергії, газу та води – 
5,6%, що, відповідно, на 8,8 та 2,0 відсотко-
вих пункта більше, ніж у добувній промис-
ловості. Оплата праці найманих працівників 
у сфері транспорту і зв’язку за 2001–2004 рр. 
зросла у 1,6 раза, у сфері виробництва та 
розподілу електроенергії, газу та води – бі-
льше ніж у 2 рази. У добувній промисловості 
оплата праці найманих працівників за ана-
логічний період зросла майже у 1,9 раза [8]. 

Галузі природних монополій протягом 
останніх років залишаються одними із най-
більш прибуткових галузей економіки, крім 
галузі житлово-комунального господарства. 
Першопричиною збитковості зазначеної га-
лузі вважається факт позбавлення її держа-
вної підтримки та неприведення у повну ві-
дповідність тарифів щодо реальних витрат 
на утримання помешкань. 

Висока прибутковість у сфері транспорту і 
зв’язку певною мірою зумовила підвищений 
рівень рентабельності. Так, у 2003 р. рівень 
рентабельності операційної діяльності у 
сфері транспорту і зв’язку становив 11,0%, 
що на 8,6 відсоткових пункта більше, ніж у 
2000 р. порівняно з підприємствами промис-
ловості, рівень рентабельності операційної 
діяльності у зазначеній галузі протягом 
2001–2003 рр. був вищий у 2,2–3,3 раза [9–
11]. 

Перевищення рівня рентабельності у га-
лузі транспорту і зв’язку порівняно з проми-
словістю в цілому є однією із причин випе-
реджального зростання тарифів на послуги 
суб’єктів природних монополій над цінами 
на продукцію галузей – споживачів їх проду-
кції. 

У сфері виробництва та розподілу елект-
роенергії, газу, тепла та води рівень рента-
бельності у 2003 р. становив –0,2%. Така 
ситуація свідчить про жорстке утримання 
цін (тарифів) на реалізовані послуги порів-
няно з витратами. 

Таким чином, вітчизняні природні моно-
полії являють собою визначальний сектор, 

який міцно утвердився в національній еко-
номіці й нерідко зловживає своїм монополь-
ним (домінуючим) становищем на внутріш-
ньому ринку. Існуючий механізм формуван-
ня цін і тарифів дає змогу природним моно-
полістам завищувати розміри необхідних 
витрат і встановлювати самостійно монопо-
льні ціни відповідно до діючих методів дер-
жавного регулювання цін і тарифів здебіль-
шого на рівні, що забезпечуватиме отри-
мання надвисокого прибутку. Монополісти, 
як правило, не бажають знижувати витрати, 
оскільки мають можливість відшкодовувати 
їх саме через завищені тарифи. У результа-
ті частина витрат перекладається на підп-
риємства немонополізованого сектора еко-
номіки та населення. 

Відсутність прозорої методологічної ос-
нови, ефективних методів калькулювання 
витрат та визначення цінових параметрів на 
продукцію (послуги) суб’єктів природних мо-
нополій в Україні створює передумови для 
економічних зловживань. 

Так, за даними Антимонопольного комі-
тету України (далі – АМКУ), останніми рока-
ми збільшилася кількість припинених орга-
нами АМКУ зловживань монопольним ста-
новищем. Якщо протягом 2000–2005 рр. 
виявлено понад 7800 порушень законодав-
ства цього виду, то близько половини їх 
вчинено суб’єктами природних монополій. 

У структурі зловживань монопольним 
становищем переважають порушення ціно-
вого характеру, а саме: встановлення таких 
цін щодо придбання або реалізації товарів, 
які неможливо було б встановити за умови 
існування конкуренції на ринку; застосуван-
ня різних цін до рівнозначних договорів із 
суб’єктами господарювання без об’єктивно 
виправданих причин; встановлення дискри-
мінаційних цін (тарифів, розцінок) на свої 
товари, що обмежують права окремих спо-
живачів; встановлення монопольно високих 
цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що 
призвело або може призвести до порушен-
ня прав споживачів. При цьому розмір дис-
кримінаційних цін (тарифів) нерідко пере-
вищує економічно обґрунтований рівень у 
1,5–2 рази [12]. 

Сума безпосередньої шкоди (збитків), 
яка була чи могла бути завдана юридичним 
і фізичним особам лише виявленими та 
припиненими порушеннями законодавства 
про захист економічної конкуренції, стано-
вила понад 690 млн грн. Розмір перерахун-
ків суб’єктів природних монополій підпри-
ємств тепло- та водопостачання за ненадані 
або надані не в повному обсязі послуги за 
2001–2005 рр. становив 1 млрд 825 млн грн, 
у тому числі за опалювальний сезон 2004–
2005 рр. – 329,121 млн грн. 

За даними кон’юнктурних опитувань 
Державного комітету статистики України, 
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серед чинників, які стримують виробництво, 
значна кількість промислових підприємств 
відзначає саме високі тарифи на продукцію 
суб’єктів природних монополій. Негативний 
вплив цього фактора постійно зростає: якщо 
у 2000 р. його відчували 12–15% опитаних 
промислових підприємств, то у III кварталі 
2005 р. – 21%. При цьому серед підпри-
ємств ряду галузей, що становлять значну 
частку народногосподарського комплексу 
України, питома вага тих, хто оцінює зави-
щені тарифи суб’єктів природних монополій 
як негативний фактор, у 2005 р. перевищи-
ла 30%. 

В економічній площині необґрунтовано 
завищені тарифи на послуги суб’єктів при-
родних монополій перешкоджають розвитку 
конкурентного сектора, адже встановлення 
завищених тарифів на послуги природних 
монополій є суттєвим бар’єром до вступу 
нових підприємців на ринки, оскільки перед-
бачає суттєве зменшення прибутковості пі-
дприємницької діяльності на ринку, у зв’язку 
з низькою платоспроможністю населення та 
його неможливістю мінімізувати споживання 
послуг суб’єктів природних монополій чи 
взагалі максимально відмовитися від нього. 

Завищення цін (тарифів) на продукцію 
(послуги) суб’єктів природних монополій 
здійснюється різноманітними методами: 
включенням до ціни необґрунтованих або 
фактично не здійснених витрат; економічно 
необґрунтованим завищенням рентабель-
ності; стягуванням плати за фактично не 
надані послуги; повторним стягуванням 
плати за одні й ті самі послуги. Наявні й інші 
види порушень цінового характеру, зокре-
ма: встановлення закупівельних цін на рівні, 
нижчому від того, який міг бути встановле-
ний за умов існування значної конкуренції 
на ринку; нав’язування таких умов договору, 
що ставлять контрагентів у нерівне стано-
вище, або додаткових умов, що не нале-
жать до предмета договору, у тому числі 
нав’язування товару, не потрібного контра-
генту, тощо. Така ситуація ще раз свідчить 
про те, що процес державного регулювання 
цін у природних монополіях в Україні зво-
диться фактично до їх адміністративного 
коригування. 

Так, відповідно до “Положення про дер-
жавне регулювання цін (тарифів) на продук-
цію виробничо-технічного призначення, то-
вари народного споживання, роботи і послу-
ги монопольних утворень” [13], регулювання 
цін (тарифів) на продукцію суб’єктів природ-
них монополій здійснюється шляхом вста-
новлення фіксованих чи граничних рівнів 
цін, граничних рівнів торговельних і посере-
дницько-збутових надбавок (націнок), гра-
ничних нормативів рентабельності або за-
провадження обов’язкового декларування 
зміни цін. Однак ці методи не знайшли ши-

рокого застосування у світовій практиці. 
Крім того, практично всі вони недосконалі 
або обмежені у застосуванні (виняток ста-
новить метод декларування зміни цін). Так, 
наприклад, метод встановлення граничних 
нормативів рентабельності є ефективним 
лише в короткостроковому періоді, але при 
тривалому його застосуванні виявляються 
негативні риси, що зумовлюються пропор-
ційною залежністю розміру прибутку від со-
бівартості продукції. Це стимулює компанії 
до нарощування витрат і призводить до не-
обґрунтованого підвищення тарифів. До то-
го ж Національна комісія регулювання елек-
троенергетики розглядає подання компаній 
про підвищення тарифів і затверджує про-
гнозний рівень операційних витрат (на ос-
нові рівня витрат за попередній рік) та пла-
новий прибуток (його достатність оцінюєть-
ся за величиною рентабельності, що дорів-
нює прибутку, поділеному на собівартість). 
Таким чином, компанії зацікавлені в наро-
щуванні операційних витрат, оскільки чим 
більші витрати в поточний період, тим біль-
ші витрати і прибуток будуть дозволені в 
наступний період. Крім того, зростання ви-
трат на інвестиції збільшує вартість приват-
них компаній, збагачуючи їх власників (акці-
онерів). Негативним є відсутність у регуля-
торного органу можливості хоча б приблиз-
но порівняти надані ним для контролю ви-
трати та ціни з аналогічними показниками 
діяльності інших суб’єктів господарювання. 
Тому не виключено, що інформація може 
бути неправильною, а можливість маніпу-
лювання нею дає змогу схилити органи кон-
тролю до прийняття вигідних рішень на ко-
ристь монопольних суб’єктів господарюван-
ня. 

Недосконалість існуючого механізму ре-
гулювання діяльності суб’єктів природних 
монополій в Україні призводить до гальму-
вання їх науково-технічного розвитку, а їх 
монопольне становище і ті вигоди, що з ньо-
го випливають, послаблюють стимули до 
постійного вдосконалення виробничого про-
цесу. Саме тому всі суб’єкти природних мо-
нополій, що діють на ринках України, мають, 
як правило, незадовільний технологічний 
стан і дуже великі втрати продукції, що пок-
риваються за рахунок споживачів. 

Особливістю вітчизняних природних мо-
нополій є те, що у їх структурі існують 
суб’єкти господарювання, які займаються 
потенційно конкурентними видами діяльно-
сті. Наприклад, у залізничному транспорті є 
маса допоміжних видів діяльності та підроз-
ділів, які не належать до основного монопо-
льного виробництва (ресторанні послуги, 
прання білизни, ремонт, будівництво і т. д.), 
які хоч і мають певну спеціалізовану спря-
мованість, але успішно можуть діяти на кон-
курентних принципах. Як наслідок, зазначені 
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підрозділи є інтегрованими у загальну мо-
нопольну структуру та працюють на однако-
вих умовах, зокрема поточне фінансування, 
амортизаційна політика, оновлення основ-
них фондів тощо. У виробничу інфраструк-
туру залізничного транспорту входять і 
об’єкти соціально-культурного призначення 
(лікарні, поліклініки, лінійні амбулаторії, ап-
теки, санаторії-профілакторії, бази відпочи-
нку, дитячі табори, будинки культури, стаді-
они, басейни, сауни тощо). Такі тенденції 
спостерігаються й на інших ринках природ-
них монополій. Це пов’язано з особливістю 
вітчизняних природних монополій, насампе-
ред з тим, що зазначена виробнича інфра-
структура дісталась у спадок від командно-
адміністративної системи господарювання 
та залишилась майже незмінною. 

Доцільно використати накопичений дос-
від розвинутих країн, у яких набула значного 
поширення практика організаційного відо-
кремлення діяльності суб’єктів природних 
монополій від суміжних ринків, а реформи 
призвели до зміни правового статусу при-
родних монополій, нових відносин з держа-
вою і створення нових ринкових структур. 

У різних країнах реформування природ-
них монополій відбувалося по-різному. Так, 
у США у 80-ті рр. XX ст. було відкрито для 
конкуренції ринок газу. Мета реформ – рес-
труктуризація газових компаній. Транспор-
тування газу відокремлено від його видобу-
вання й розподілу та проголошено послугою 
загального доступу, а власникам газопро-
водів заборонили перепродаж газу. Анало-
гічні реформи в енергетичному секторі про-
водить і Європейський Союз. 

Так, типовою тенденцією є реформуван-
ня та приватизація державних вертикально 
інтегрованих компаній. Якщо раніше прива-
тна власність впроваджувалась, у першу 
чергу, в галузі видобутку, то сьогодні прива-
тизація часто розпочинається з постачання. 
Зростає кількість країн, де споживачі мають 
можливість вибирати постачальника газу. У 
багатьох країнах продовжується процес пе-
регляду чи навіть відмови від довготерміно-
вих контрактів з гарантованими для поста-
чальників цінами та обсягами. Впроваджу-
ється гнучкий ринок газопостачання. Здійс-
нюється рух у напрямі створення максима-
льно можливої конкуренції в галузі (спожи-
вачі можуть вибирати постачальника). Ви-
могами європейського законодавства є 
створення конкурентного ринку та відокре-
млення обліку за різними видами діяльності 
для забезпечення прозорого ціноутворення 
та запобігання перехресного субсидування. 
Крім того, характерною тенденцією є процес 
концентрації підприємств енергетичної га-
лузі в межах мультинаціональних промис-
лово-фінансових груп з метою забезпечення 
міжнародної конкурентоспроможності галузі. 

Тобто продавати частки компаній енергети-
чного сектора дозволено тільки фінансово 
сильним приватним інвесторам. 

Головним учасником нафтогазової галузі 
Італії є ENI – інтегрована нафтова і газова 
компанія, що здійснює діяльність через 
шість основних операційних підрозділів, 
включаючи Agip (основний виробник газу в 
Італії) та 8пат (головна газотранспортна та 
газопостачальна компанія). У 1992 р. ENI 
була перетворена в акціонерну компанію з 
100% державною власністю. Права з видо-
бутку та управління газотранспортною сис-
темою передані ENI у формі концесії. Пое-
тапна приватизація ENI розпочалася у 
1996 р. та передбачала такі вимоги, зокре-
ма: спеціальні застереження щодо обме-
ження прав голосування окремих акціонерів; 
право отримання дозволу на концентрацію 
акцій у власності одного акціонера; право 
вето держави щодо значних змін у діяльно-
сті компаній тощо. 

У сфері залізничного транспорту такі кра-
їни, як Швеція і Фінляндія, відокремили ін-
фраструктуру й експлуатаційну роботу, вна-
слідок чого виникли дві незалежні компанії. 

Німеччина, Франція, Іспанія, Голландія 
пішли шляхом збереження єдиної залізнич-
ної структури – акціонерного товариства, 
100% акцій якого перебуває в державі. 

У США залізничні сполучення з моменту їх 
виникнення є приватними. Вантажні переве-
зення із самого початку були прерогативою 
залізничних компаній. На сьогодні вони здійс-
нюються в умовах жорсткої конкуренції. Па-
сажирські перевезення відокремлені від ван-
тажних і виконуються корпорацією Аrntrack. 
Обсяги пасажирських перевезень у США 
незначні, нерентабельні, тому корпорацію 
Аrntrack дотує держава. 

Багато країн пішли шляхом регіоналізації 
пасажирських перевезень – фінансування 
пасажирських перевезень за рахунок коштів 
місцевих бюджетів. 

У цілому залізничні компанії кожної 
окремої країни суттєво відрізняються за ха-
рактером і обсягами експлуатаційних робіт. 
Однак усіх їх об’єднують великі борги перед 
державою, і на сьогодні вони переживають 
період структурно-організаційних реформ, 
спрямованих на зміну їх відносин з держа-
вою і суспільством, підвищення фінансового 
стану та посилення позицій у конкурентній 
боротьбі з іншими видами транспорту на 
ринку вантажних і пасажирських переве-
зень. 

Водночас природні монополії як цілісні 
організаційні структури є надто стійкими 
щодо реформ. Так, найрадикальніший варі-
ант реорганізації був впроваджений у Вели-
кобританії, де в результаті реструктуризації 
залізничної компанії British Rail було утво-
рено декілька десятків малих приватизова-
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них компаній. Досвід їх роботи виявив низь-
кий рівень внутрішньогалузевої конкуренції 
на транспортному ринку. Більшість відносно 
невеликих приватизованих компаній після 
реорганізації здали свої конкурентні позиції і 
були поглинуті великими структурами, що 
об’єктивно знову стали монопольними [14]. 
Одразу зазначимо, що концентрація має 
свої позитивні сторони, зокрема: посилення 
позицій великих компаній у конкурентній 
боротьбі з іншими операторами ринку; усу-
вається дублювання паралельних видів дія-
льності; проводиться централізація управ-
лінського апарату; утворюється можливість 
для більш ефективного використання техні-
чних засобів. 

Концентрація як характеристика структу-
ри ринку визначає поведінку його учасників 
і, відповідно, ефективність використання 
ними наявних ресурсів. Сучасна економічна 
теорія відкидає ототожнення монополізму 
лише з великими розмірами підприємств і 
високою часткою виробництва та реалізації 
на ринку. Оцінювання високого рівня конце-
нтрації як неефективного себе не виправдо-
вує, тому формальне застосування норм 
конкурентного законодавства до процесів 
концентрації є неприпустимим. Як показує 
світовий досвід, у сучасних умовах концент-
рація капіталу є важливим фактором досяг-
нення “економії від масштабу”. 

Очевидно, що досконала ринкова струк-
тура є певним ідеалом, за якого згідно з 
економічною теорією досягається найвища 
результативність ринку. Відхилення від ра-
ціональної структури ринку спричинює еко-
номічні втрати і результативність, меншу за 
оптимальну. 

У цілому позитивні результати на ринках 
природних монополій після реформування 
вкрай очевидні: зниження цін, прискорення 
темпів зростання продуктивності праці то-
що. Досвід реформ ще раз підтвердив тезу 
про те, що саме реальна, а не потенційна 
конкуренція є ефективним фактором госпо-
дарювання. 

З метою підвищення ефективності дер-
жавного регулювання природних монополій 
необхідно, насамперед, розробити механізм 
визначення природномонопольного ядра 
кожного природномонопольного суб’єкта 
господарювання (відокремлення немонопо-
льних видів діяльності, що за своєю суттю є 
конкурентними, від природномонопольних 
утворень України), що унеможливить вклю-
чення нехарактерних витрат у базу розра-
хунку монопольних цін. Крім того, необхідно 
вирішити питання запровадження в повному 
обсязі сучасних механізмів регулювання 
діяльності суб’єктів природних монополій, 
передбачених Законом України “Про приро-
дні монополії” [15]. 

Так, Закон України “Про природні моно-
полії” передбачає, що діяльність суб’єктів 
природних монополій підлягає державному 
регулюванню та здійснюється національни-
ми комісіями. Національні комісії – це орга-
ни, що виступають від імені уряду, проте 
зазвичай не входять до його складу. Така 
особливість комісій дає їм змогу ефективно 
вирішувати суперечності між різними заці-
кавленими сторонами, встановлювати пра-
вила та стежити за їх виконанням. Регуля-
торні повноваження комісій зазвичай спря-
мовані на конкретну галузь чи конкретну 
проблему. 

Існує ряд вагомих аргументів на користь 
передачі функцій регулювання національ-
ним комісіям, а саме: деполітизація процесу 
регулювання для того, щоб забезпечити 
можливість довгострокового планування 
галузі; незалежні регуляторні комісії менше 
схильні втручатися у повсякденну діяльність 
регульованих галузей, ніж міністерства; мі-
ністерства та установи уряду не завжди мо-
жуть забезпечити необхідний рівень профе-
сійних знань. 

На нашу думку, вдосконалення держав-
ного регулювання діяльності природних мо-
нополій не можна зводити лише до ство-
рення незалежних регуляторних органів. 
Досвід роботи Національної комісії регулю-
вання електроенергетики свідчить, що це 
умова, хоч і необхідна, але сама по собі не-
достатня. Потрібно забезпечувати також 
належний рівень і зміст регулювання: об-
ґрунтованість тарифів, забезпечення стан-
дартів якості і доступності послуг шляхом 
створення механізму прозорого, обґрунто-
ваного формування тарифів на послуги. 

Такий підхід має базуватися на основі 
глибокого розуміння теоретичних напрацю-
вань і здобутків зарубіжного досвіду. При 
застосуванні зарубіжного досвіду, безумов-
но, необхідно враховувати додаткові труд-
нощі, пов’язані із перехідними процесами в 
українській економіці, що передбачають 
особливі вимоги до гнучкості й адаптування 
стратегій реформування. Слід також врахо-
вувати й генезис українських природних мо-
нополій, що утворилися адміністративним 
шляхом у централізовано керованій системі. 

Якщо у будь-якій західній країні сфера 
економічної діяльності визначається як при-
родна монополія і для регулювання засто-
совується відповідний набір заходів, то це 
зовсім не означає, що для України така 
сфера економічної діяльності може бути 
віднесена до природної монополії. Одразу 
зазначимо, якщо йдеться про перенесення 
зарубіжного досвіду, то необхідно викорис-
товувати інструментарій, який дає змогу об-
ґрунтувати кожен крок щодо реформування 
природномонопольної сфери діяльності, їх 
послідовність, а відповідно, кваліфіковано 
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проводити реформування, спираючись на 
розвинуту теорію і адаптуючи її до конкрет-
них умов і часу нашої країни. 

Спеціальним інструментом для регулю-
вання діяльності суб’єктів природних моно-
полій в Україні є Закон України “Про приро-
дні монополії”. Закон був розроблений з 
урахуванням тенденцій регулювання діяль-
ності природних монополій, що переважа-
ють у світі, і є важливим етапом на шляху 
інституційного забезпечення державного 
регулювання природномонопольних сфер 
української економіки. 

До сфери діяльності суб’єктів природних 
монополій, як правило, належать: 
– транспортування нафти і нафтопродук-

тів трубопроводами; 
– транспортування природного і нафтово-

го газу трубопроводами та його розпо-
діл; 

– транспортування інших речовин трубоп-
ровідним транспортом; 

– передача та розподіл електричної енер-
гії; користування залізничними коліями, 
диспетчерськими службами, вокзалами 
та іншими об’єктами інфраструктури, що 
забезпечують рух залізничного транспо-
рту загального користування; 

– управління повітряним рухом; централі-
зоване водопостачання та водовідве-
дення; 

– централізоване постачання теплової 
енергії; спеціалізовані послуги транспо-
ртних терміналів, портів, аеропортів за 
переліком, який визначається Кабінетом 
Міністрів України. 

До суміжних ринків належать: 
– постачання природного газу та інших 

речовин, транспортування яких здійс-
нюється трубопровідним транспортом; 

– зберігання природного газу в обсягах, 
що перевищують рівень, який встанов-
люється умовами та правилами здійс-
нення підприємницької діяльності зі 
зберігання природного газу; 

– внутрішні та міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів залізничним, по-
вітряним, річковим та морським транс-
портом; 

– виробництво електричної енергії в обся-
гах, що перевищують рівень, який вста-
новлюється умовами та правилами 
здійснення підприємницької діяльності з 
виробництва електричної енергії; 

– постачання електричної енергії; вироб-
ництво теплової енергії (крім випадків, 
коли вона використовується виключно 
для внутрішніх потреб) в обсягах, що 
перевищують рівень, який встановлю-
ється умовами та правилами здійснення 
підприємницької діяльності з виробниц-
тва теплової енергії; 

– надання послуг міжміського та міжнаро-
дного телефонного зв’язку. 

Всупереч чинному законодавству Украї-
ни природні монополії досі залишаються 
нереформованими. Ведуться окремі диску-
сії щодо створення економічно обґрунтова-
них методик регулювання цін у природних 
монополіях, які зрештою ні до чого не приз-
водять. Адже для того, щоб створити зазна-
чені методики, необхідно, у першу чергу, 
провести реформування природних моно-
полій. 

На нашу думку, першим кроком щодо 
реформування підприємств природних мо-
нополістів має стати їх реструктуризація. 
Реструктуризація повинна включати в себе 
визначення природномонопольного ядра, а 
це, у свою чергу, потребує дотримання пев-
ної послідовності. 

На першому етапі визначення природно-
монопольного ядра здійснюється інвентари-
зація основного виробництва, допоміжного 
виробництва, підрозділів, які не належать 
до основного виробництва, об’єктів соціаль-
но-культурного призначення. 

Другий етап передбачає роз’єднання (ві-
докремлення) основного виробництва підп-
риємства природного монополіста від зай-
вих підрозділів, допоміжного виробництва 
та підрозділів, які не належать до основного 
виробництва. Відбувається відокремлення 
об’єктів соціально-культурного призначення. 

На третьому етапі визначення природ-
номонопольного ядра відбувається процес 
створення підприємства, яке, відповідно до 
чинного законодавства, належить до сфери 
діяльності природних монополій. Одночасно 
здійснюється реструктуризація, приватиза-
ція та ліквідація відокремлених підрозділів. 
Об’єкти соціально-культурного призначення 
передаються у комунальну власність. 

Слід наголосити, що реформування у 
сфері природних монополій не повинно 
зводитися до примітивного поділу, а по суті 
до розпаду і деградації. Адже така політика 
генерує архаїчні ринкові відносини, які у ро-
звинутих індустріальних країнах активно 
витісняються на “узбіччя” економічного жит-
тя [16]. 

Такий підхід вигідний для України, адже 
існуюча недосконалість цінового механізму 
у зазначених сферах призводить до поси-
лення регіоналізації національного і локалі-
зації місцевих ринків. Але найголовніше те, 
що державне регулювання цін на продукцію 
природних монополій у принципі недоско-
нале та неефективне. 

Проблема визначення сфери природної 
монополії та виділення природномонополь-
ного ядра виникає внаслідок того, що в 
Україні природні монополісти мають досить 
складну структуру, багато елементів якої не 
є природномонопольними. У зв’язку з цим 
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виникає необхідність у межах галузі виділи-
ти структуру, що є носієм найсуттєвіших, 
специфічних для природної монополії влас-
тивостей. 

Нерідко рівень природної монополізації 
виробництва переоцінюється. Так, в інтег-
рованій компанії риси природної монополії 
характерні лише для одного виду діяльнос-
ті. Цією діяльністю є залізничні шляхи, а не 
потяги з вагонами; канали телефонного 
дротового зв’язку, а не передавальні при-
строї; трубопроводи, а не компресорне об-
ладнання. Відповідно, конкуренція немож-
лива, найімовірніше, у перших видах діяль-
ності, але не в других. 

Успішне відокремлення природномоно-
польного ядра залежить від наявності єди-
ної методологічної бази, правильного ви-
значення мети на всіх етапах реформуван-
ня. Забезпеченню єдиного підходу до ви-
значення природномонопольного ядра 
сприятиме відповідна законодавча база, 
спямована на: 
– безперервність на всіх етапах реформу-

вання; 
– підвищення інвестиційної привабливості 

підприємств природних монополістів; 
– врахування галузевих особливостей 

здійснення приватизаційних процесів в 
Україні. 

Крім того, відокремлення природномоно-
польного ядра забезпечить: 
– баланс інтересів споживачів (доступні 

ціни) і природних монополій (фінансові 
результати); 

– виділення структури тарифів на основі 
принципів справедливого й ефективного 
розподілу витрат; 

– стимулювання підприємств до скоро-
чення витрат, підвищення якості проду-
кції та ефективності інвестицій; 

– створення умов для розвитку конкурен-
ції. 

Правильно проведене відокремлення 
природномонопольного ядра від суміжних 
ринків не тільки обмежить сферу регулю-
вання, а й підвищить його ефективність 
безпосередньо через розподіл регулятор-
них і нерегуляторних видів діяльності. 

Процес виділення природномонопольно-
го ядра є багаторівневою процедурою, що 
вимагає від державних органів здійснення 
заходів структурного регулювання, тобто 
реалізації цілої серії послідовних кроків що-
до: розподілу вертикальних і горизонталь-
них ланцюжків, які з’єднують окремі струк-
турні підрозділи галузевого конгломерату, 
на власне природномонопольний сектор і 
сфери та на конкурентні; визначення для 
виділеного природномонопольного сектора 
заходів щодо регулювання і дерегулювання, 
спрямованих на забезпечення його ефекти-

вності з погляду мінімізації суспільної кори-
сності. 

ІV. Висновки 
Ті види господарської діяльності, що під-

лягають регулюванню, мають характеризу-
ватися відкритістю і доступністю інформації 
для регуляторних органів, які дають змогу 
встановлювати ціни (тарифи) на рівні, до-
сить високому для забезпечення нормаль-
ної рентабельності, і, відповідно, залучити 
нові інвестиції; потенційно конкурентні сег-
менти галузей мають бути виділені і реорга-
нізовані з метою формування реального 
конкурентного середовища, яке цілеспря-
мовано підтримують регуляторні органи. 

У цілому виділення природномонополь-
ного ядра має привести до такого: 

1. В енергетиці: створення ринку елект-
роенергії, який буде ефективно працювати і 
функціонувати на принципах економічно 
обґрунтованого ціноутворення, що виклю-
чає дискримінацію будь-яких учасників по 
всій території України; створення ефектив-
ного механізму зниження витрат у сфері 
виробництва, передачі і розподілу електро-
енергії та покращення фінансового стану 
підприємств галузі; створення привабливого 
інвестиційного клімату у сфері електроенер-
гетики та залучення значного обсягу інвес-
тицій для зміни старих генеруючих потужно-
стей, модернізації та реконструкції галузі; 
забезпечення доступності електроенергії як 
найважливішої умови підвищення рівня і 
якості життя населення, створення системи 
підтримки соціальних груп споживачів на 
період реформування; стимулювання енер-
гозбереження у всіх сферах економіки; пое-
тапна ліквідація перехресного субсидування 
між різними групами споживачів електрое-
нергії; збереження та розвиток єдиної ін-
фраструктури електроенергетики, включаю-
чи магістральні мережі і диспетчерське 
управління; розвиток експортного потенціа-
лу електроенергетики; демонополізації рин-
ків палива для теплових електростанцій; 
створення нормативно-правової бази рефо-
рмування сфери та її роботи в нових еконо-
мічних умовах; визначення процедур анти-
монопольного регулювання при поетапному 
переході до дерегулювання потенційно-
конкурентних видів діяльності. 

2. У залізничному транспорті України: 
підвищення стійкості роботи залізничного 
транспорту, його доступності, безпеки і якості 
надання послуг для забезпечення єдиного 
економічного простору країни та загально-
національного розвитку; формування єдиної 
гармонійної транспортної системи країни; 
зниження сукупних витрат на перевезення 
вантажів залізничним транспортом; задово-
лення попиту на залізничні послуги; розме-
жування функцій державного управління та 
регулювання господарської діяльності; пое-
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тапне припинення перехресного субсиду-
вання пасажирських перевезень за рахунок 
вантажних, внутрішніх – за рахунок експор-
тно-імпортних; удосконалення тарифної по-
літики; конкуренції у сфері перевезень, ре-
монту потягів; недопущення злиття підпри-
ємств, що діють у потенційно конкурентному 
середовищі, з підприємствами природномо-
нопольного сектора; забезпечення фінансо-
вої прозорості усіх видів господарської дія-
льності галузі. 

Виділення природномонопольного ядра 
в інших сферах природних монополій прак-
тично приведе до аналогічних позитивних 
результатів. 

Підсумовуючи вищесказане, можна стве-
рджувати, що першочерговим кроком щодо 
підвищення ефективності державного регу-
лювання цін у природних монополіях має 
стати їх повна реструктуризація з метою 
виділення природномонопольного ядра. 
“Немонопольні” ринки належить лібералізу-
вати, а “немонопольні” підприємства – при-
ватизувати. Об’єкти соціально-культурного 
призначення мають бути передані до кому-
нальної власності. 
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Annotation 
The article analyses the current authoriza-

tion system in the sphere of town-planning ac-
tivities and capital development, grounds the 

necessity of legislative changes of authoriza-
tion system and procedures simplification in 
this sphere. It is proposed the ways to solve 
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problems of authorization system in construc-
tion industry. 

Анотація 
У статті проаналізовано існуючу дозвіль-

ну систему у сфері містобудування та капі-
тального будівництва, обґрунтовано необ-
хідність внесення змін у чинне законодавст-
во в частині дозвільної системи спрощення 
процедур у цій сфері та запропоновано 
шляхи вирішення проблем дозвільної сис-
теми у сфері будівництва. 

Ключові слова 
Дозвільні процедури у сфері будівницт-

ва, дозвільні функції, дозвільні документи, 
дозвільні послуги, інвестиції, будівництво, 
відведення земельної ділянки, дозвіл на 
будівництво, прийняття об’єкта в експлуа-
тацію. 

І. Вступ 
Існуюча система надання дозвільної до-

кументації на розміщення й будівництво 
об’єктів містобудування не сприяє приваб-
ливості інвестиційного клімату в економіці 
населених пунктів через недосконалість та 
дублювання багатьох її процедур. У першу 
чергу, це стосується процедур вибору та 
відведення земельних ділянок, надання ко-
мунальними підприємствами технічних умов 
на підключення до інженерних мереж, наяв-
ності численних відомчих експертиз. Про-
блемам дозвільної системи у сфері будів-
ництва присвячені дослідження аналітично-
го центру “Академія” [1], у багатьох публіка-
ціях розглядаються проблеми отримання 
дозвільної документації на проектування, 
будівництво та введення об’єктів містобуду-
вання в експлуатацію в різних регіонах 
України, зокрема, у м. Харків [2]. Значна ча-
стина публікацій присвячена проблемам 
комерціалізації дозвільних послуг, супереч-
ливості і заплутаності норм законодавства, 
наявності у ньому прогалин. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати існуючу до-

звільну систему у сфері містобудування та 
капітального будівництва, обґрунтувати не-
обхідність внесення змін у чинне законодав-
ство та запропонувати шляхи її спрощення. 

ІІІ. Результати 
На сьогодні дозвільна система у сфері 

містобудування та капітального будівництва 
в Україні за своєю структурою є громіздкою і 
довготривалою, надзвичайно непрозорою, 
непередбачливою і такою, що не створює 
сприятливих умов для залучення інвестицій 
у будівництво. 

На сьогодні систему надання дозвільної 
документації на розміщення та будівництво 
об’єктів сформовано на підставі законів 
України та нормативно-правових актів Кабі-
нету Міністрів, якими визначено повнова-
ження органів місцевого самоврядування та 
виконавчої влади, служб державного нагля-
ду щодо права погоджувати або надавати 
висновок від початку вибору земельних ді-
лянок для будівництва, оформлення права 
на землю, надання вихідних даних, розроб-
лення, погодження, проведення експертизи 
та затвердження проектної документації, 
надання дозволів на початок будівельних 
робіт та до прийняття об’єктів в експлуата-
цію. 

Відповідно до законодавства, питання 
щодо надання дозвільних документів, пого-
дження та експертизи регламентуються та-
кож рядом відомчих нормативно-правових 
актів, затверджених Мінрегіонбудом Украї-
ни, іншими центральними органами вико-
навчої влади, а також державними будіве-
льними нормами. 

Процедуру надання та оформлення до-
звільної документації на будівництво об’єк-
тів містобудування умовно можна поділити 
на шість етапів (див. рис.) [1]. 

 

Етап 1. Отримання дозволу на будівництво об’єкта містобудування

Етап 3. Проектування, погодження та затвердження проектної документації

Підетап 3.1. Проведення комплексної державної експертизи проекту будівництва

Етап 2. Отримання вихідних даних на проектування об’єкта містобудування

Етап 4. Отримання дозволу на виконання будівельних робіт

Етап 5. Будівництво об’єкта

Етап 6. Прийняття закінченого будівництвом об’єкта містобудування
в експлуатацію та оформлення його архітектурно-технічного паспорта
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Рис. Етапи оформлення дозвільної документації на будівництво об’єктів містобудування 

 
Дозвіл на будівництво об’єкта містобу-

дування видає виконавчий комітет місцевої 
ради (міської, сільської, селищної), Київська 
та Севастопольська міські державні адмініс-
трації у разі делегування їм таких повнова-
жень відповідними радами. Якщо інвестор 
оформив право на земельну ділянку, яка 
перед цим перебувала у власності міста 
(району чи села), то рішення про надання 
цієї ділянки є одночасно дозволом на будів-
ництво. 

Надання вихідних даних забезпечується 
виконавчими органами відповідних міських 
рад (Київською, Севастопольською міськими 
державними адміністраціями) або відповід-
ними районними державними адміністраці-
ями. Погодження вихідних даних у разі не-
обхідності з організаціями, що надають тех-
нічні умови, або отримання додаткової ін-
формації від них здійснюється спеціально 
уповноваженими органами з питань місто-
будування та архітектури. Спеціально упов-
новажені органи з питань містобудування та 
архітектури визначені Законом України “Про 
архітектурну діяльність”. 

Проектування, погодження та затвер-
дження проектної документації. Інвестор 
самостійно обирає собі проектувальника. 
Погодження проектної документації здійс-
нюється управлінням архітектури та служ-
бами, які видають технічні умови. Пого-
дження проектної документації також може 
здійснюватись виконавчими органами місце-
вої ради, інспекцією державного архітектурно-
будівельного контролю, органами державного 
санітарно-епідеміологічного нагляду, дер-
жавного пожежного нагляду, промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, 
державного енергетичного нагляду, охорони 
навколишнього природного середовища, 
державної інспекції з енергозбереження та 
іншими органами, що здійснюють держав-
ний нагляд відповідно до призначення 
об’єкта. 

Проведення комплексної державної екс-
пертизи проекту будівництва здійснюють 
місцеві служби Укрінвестекспертизи (з 
01.01.2008 р. – підрозділи служби “Укрдерж-
будекспертизи”). 

Отримання дозволу на виконання буді-
вельних робіт. З 01.01.2008 р. дозвіл видає 
Держархбудінспекція та її територіальні ор-
гани (у складі Міністерства регіонального 
розвитку та будівництва). 

Будівництво об’єкта. Термін встанов-
люється в договорі будівельного підряду. 
Будівництво здійснюється згідно з догово-
ром будівельного підряду між замовником 
та підрядником відповідно до проектної до-

кументації (статті 875–886 Цивільного коде-
ксу України. 

Прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об’єкта та оформлення йо-
го архітектурно-технічного паспорта. 
Прийняття в експлуатацію закінченого буді-
вництвом об’єкта здійснюється державною 
приймальною комісією, яка утворюється рай-
держадміністрацією або виконавчим коміте-
том міської ради міста обласного значення. 
До складу державної приймальної комісії 
включаються представники органу виконав-
чої влади чи органу місцевого самовряду-
вання, що утворив комісію, виконавчого ко-
мітету місцевої ради, на території якої роз-
ташовано закінчений будівництвом об’єкт, 
замовника, генерального підрядника, гене-
рального проектувальника (автора проекту), 
експлуатаційної організації, що видала тех-
нічні умови, інспекції державного архітекту-
рно-будівельного контролю, органів держа-
вного санітарно-епідеміологічного та дер-
жавного пожежного нагляду. 

На практиці процедура, з якою стикаєть-
ся інвестор при отриманні документів на 
виділення земельних ділянок під забудову – 
як житлову, так і комерційну – триває як мі-
німум півтора-два роки. Жоден з органів 
влади не відповідає в комплексі за дуже до-
вгий ланцюжок одержання земельних діля-
нок і дозволів на будівництво. 

Найбільш обтяжливим етапом, трива-
лість якого може становити декілька років, є 
отримання документів на проектування і 
будівництво [3, с. 85]. 

Офіційні процедури отримання докумен-
тів дозвільного характеру на операції із зе-
млею та будівництвом визначаються відпо-
відно до українського законодавства та ре-
гуляторних актів. Але на практиці часто спо-
стерігаються відхилення від визначених 
процедур і зловживання, що підвищують 
рівень корумпованості. На практиці мініма-
льна ставка за дозвільні документи стано-
вить до 30% [4]. А кошти, оплачені у вигляді 
хабарів, покупці житла компенсують будіве-
льникам у вартості житла, що купується. 

У статті 4 Закону України “Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності” 
від 06.09.2005 р. № 2806-15 передбачено, 
що видача документів дозвільного характе-
ру місцевими дозвільними органами здійс-
нюється за принципом організаційної єднос-
ті, що передбачає наявність адміністратора, 
у порядку, встановленому вищезазначеним 
Законом. Сьогодні нова система єдиних до-
звільних центрів (далі – ЄДЦ) працює пара-
лельно із традиційною системою надання 
дозволів. Згідно з останньою, щоб отримати 
дозвіл, необхідно звернутись до певної кіль-
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кості урядових установ і затвердити доку-
менти. ЄДЦ дають змогу затвердити всі до-
кументи, необхідні для отримання дозволу, 
в одному або лише декількох органах. Сис-
тема ЄДЦ почала формуватися в Україні з 
2004–2005 рр., їх створення стало практич-
но повсюдним після набуття чинності Зако-
ну України “Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності”. 

Слід зазначити, що деякі дозвільні орга-
ни відверто ігнорують і порушують Закони 
України “Про дозвільну систему у сфері гос-
подарської діяльності” та “Про основні заса-
ди державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності”, зокрема, ними не 
розроблено й не затверджено відомчих по-
рядків видачі документів дозвільного харак-
теру за принципом організаційної єдності 
[5]. 

У рамках проекту “Сприяння активній 
участі громадян у протидії корупції “Гідна 
Україна” було проведено перше національ-
не дослідження підприємств, які користу-
ються традиційною дозвільною системою та 
системою ЄДЦ. Метою було виявити про-
блеми, пов’язані з корупцією в системі отри-
мання документів дозвільного характеру у 
сферах будівництва та земельних відносин. 
Дослідження було проведено двома етапа-
ми: протягом листопада 2007 – березня 
2008 р; у лютому-квітні 2009 р. [6]. 

Результати порівняльного аналізу двох 
загальнонаціональних досліджень 2008–
2009 рр. були представлені 02.07.2009 р. в 
інформаційному агентстві “Укрінформ”. Під-
приємства, що користувалися традиційною 
дозвільною системою, вказали на значне 
підвищення рівня корупції за останній рік. А 
ті, які користувалися послугами ЄДЦ, помі-
тили протилежну тенденцію: частка підпри-
ємств, що набули досвіду корупції під час 
отримання дозволів на будівництво та опе-
рацій із землею, зменшилася на 7 та 18%, 
відповідно. Зокрема, великі підприємства 
(з кількістю працівників 51 і більше), отри-
муючи дозволи через традиційну дозвільну 
систему, відчули зростання корупції у 2008–
2009 рр. При отриманні дозволів на операції 
із землею у 2009 р. підприємства з малою 
площею ділянок (менше ніж 10 соток) також 
зіткнулися з більшим рівнем корупції, ніж у 
2008 р. 

За останній рік змінилися основні види 
корупційних практик. Здирництво частіше 
трапляється у традиційній дозвільній систе-
мі, а в системі ЄДЦ його рівень знизився 
(з 17% у 2008 р. до 6% у 2009 р.). Кількість 
випадків добровільного хабарництва змен-
шилась як у традиційній системі, так і в 
ЄДЦ. Однак використання особистих зв’яз-
ків у традиційній системі почастішало, тоді 
як у ЄДЦ таких випадків стало менше (з 26 
до 15%). Що стосується дозволів на опера-

ції із землею, у традиційній дозвільній сис-
темі були зафіксовані лише незначні зміни, 
пов’язані з поширенням корупційних прак-
тик. Крім того, єдині дозвільні центри (далі – 
ЄДЦ) видають дозволи значно ефективні-
ше, ніж це відбувається в умовах традицій-
ної дозвільної системи. Загалом тривалість 
та кількість кроків, необхідних для отриман-
ня дозволів в єдиному дозвільному центрі, є 
істотно меншою, ніж за умов традиційної 
системи [6]. Звичайно, робота дозвільних 
центрів потребує вдосконалення. Більшість 
респондентів скаржилась на значну трива-
лість процесу отримання дозволів через 
ЄДЦ, на необхідність додатково самостійно 
звертатися до дозвільних органів, на обме-
женість діапазону послуг, що надаються 
через дозвільні центри, та на відсутність 
інформації щодо процедур їх діяльності. 

Як показало дослідження, за умови збі-
льшення переліку послуг, які надають ЄДЦ, 
та покращання якості їх роботи, рівень ко-
рупції в дозвільній системі може бути зни-
жений у 3–5 разів. Більшість компаній поді-
ляє думку про те, що дозвільні центри змо-
жуть стати досить ефективними чинниками 
подолання корупції. 

Незважаючи на позитивні зрушення, іс-
нуюча дозвільна система у сфері будівниц-
тва є одним із важливих чинників негативно-
го інвестиційного середовища. 

Слід зазначити, що останнім часом здій-
снюється активна робота щодо спрощення 
дозвільних процедур у будівництві, запро-
вадження принципу організаційної єдності 
при погодженні проектно-дозвільної доку-
ментації. 

Законом України “Про запобігання впли-
ву світової фінансової кризи на розвиток 
будівельної галузі та житлового будівницт-
ва” [7] спрощено дозвільні процедури у бу-
дівництві, а саме: змінами до Закону Украї-
ни “Про планування і забудову територій” 
спрощується процедура отримання вихідних 
даних для здійснення проектно-вишуку-
вальних робіт, унормовано новий механізм 
прийняття об’єкта в експлуатацію шляхом 
видачі відповідного Свідоцтва, передбачено 
штрафні санкції за порушення службовими 
особами строків видачі технічних умов щодо 
інженерного забезпечення об’єкта архітек-
тури; змінами до Закону України “Про архі-
тектурну діяльність” заборонено вимагати 
від замовників будівництва рішення архітек-
турно-містобудівної ради для подальшого 
розгляду і погодження містобудівної та про-
ектної документації. Такі рішення мають ре-
комендаційний характер. 

З прийняттям Закону України “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння будівництву” від 
16.09.2009 р. № 509-VI [8] запроваджується 
чітка, однак в окремих випадках досить об-
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тяжлива для суб’єктів господарювання про-
цедура погодження проектно-дозвільної до-
кументації, що передбачає, зокрема, пого-
дження містобудівного обґрунтування, отри-
мання вихідних даних, погодження проектів 
будівництва, отримання дозволів на вико-
нання робіт (у тому числі, передбачено мо-
жливість отримання (на розсуд замовника) 
дозволу на здійснення підготовчих робіт, що 
суттєво скорочує загальний термін ведення 
будівництва) та прийняття закінчених будів-
ництвом об’єктів. Згаданим Законом: 
– скасовується анахронічний дозвіл на 

будівництво та дуже вартісне для підп-
риємців архітектурно-планувальне за-
вдання (ці обтяжливі процедури замі-
нюються порядком отримання містобу-
дівних умов та обмежень на складання 
проекту будівництва); 

– встановлено безоплатність дозволу на 
виконання будівельних робіт, місячний 
термін його видачі та вичерпний перелік 
підстав для відмови у видачі та анулю-
вання зазначеного дозволу; 

– передбачено звільнення від погодження 
(з окремими органами) проектної доку-
ментації, розробленої відповідно до на-
даних містобудівних умов і обмежень. 

Також Законом України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо сприяння будівництву” від 14.04.2009 р. 
№ 509 передбачено, що громадяни, які є 
власниками або користувачами земельних 
ділянок у селах, селищах та містах район-
ного значення (у разі відсутності місцевих 
правил забудови населеного пункту), мо-
жуть отримувати будівельний паспорт за-
мість вихідних даних на проектування об’єк-
та. При цьому перелік об’єктів містобуду-
вання, щодо яких застосовується спрощена 
процедура, а також порядок надання буді-
вельного паспорта встановлюються регіо-
нальними або місцевими правилами забу-
дови. 

З 20 травня 2009 р. набула чинності Пос-
танова Кабінету Міністрів України № 534, 
якою затверджено нову редакцію Порядку 
прийняття в експлуатацію закінчених будів-
ництвом об’єктів. Положеннями зазначеного 
Порядку, зокрема, скасовується застаріла 
процедура прийняття в експлуатацію закін-
чених будівництвом об’єктів; встановлюєть-
ся порядок контролю та прийняття в екс-
плуатацію закінчених будівництвом об’єктів 
Державною інспекцією державного архітек-
турно-будівельного контролю; спрощується 
процедура прийняття в експлуатацію закін-
чених будівництвом об’єктів; суттєво скоро-
чуються строки прийняття їх в експлуатацію. 

Крім того, прийнято Постанови Кабінету 
Міністрів України: “Про затвердження Поряд-
ку надання вихідних даних для проектування 
об’єктів містобудування” від 20.05.2009 р. 

№ 489, “Про затвердження Порядку прове-
дення державної експертизи містобудівної 
документації” від 20.05.2009 р. № 522 та 
“Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. 
№ 1269 та визнання таким, що втратив чин-
ність, переліку проектів будівництва об’єктів 
виробничого призначення, для затверджен-
ня яких висновок комплексної державної 
експертизи необов’язковий” від 20.05.2009 р. 
№ 478. 

Новий перелік об’єктів, для проектів бу-
дівництва яких комплексний висновок дер-
жавної експертизи не є обов’язковим, відпо-
відно до Закону України “Про запобігання 
впливу світової фінансової кризи на розвиток 
будівельної галузі та житлового будівницт-
ва”, затвердженого наказом Мінрегіонбуду 
від 08.04.2009 р. № 145 (зареєстровано в 
Мін’юсті України 05.06.2009 р. за 
№ 491/16507). 

Слід відзначити, що на сьогодні прове-
дена значна робота щодо спрощення існую-
чої дозвільної системи у сфері містобуду-
вання та капітального будівництва. Водно-
час навіть сьогодні, коли справді масового 
житлового будівництва на практиці немає, 
будівельні організації, забудовники та інвес-
тори зазнають великих труднощів уже на 
самому початку – під час отримання земе-
льної ділянки під забудову [9, с 229]. На ви-
рішення цих та ряду інших питань націлений 
проект містобудівного кодексу України [10]. 
Його прийняття створить сприятливі умови 
для подальшого розвитку містобудівної дія-
льності, залучення інвесторів та населення 
до процесу розвитку населених пунктів, 
упорядкування розвитку територій відповід-
но до рішень містобудівної документації, 
встановлення провідного значення містобу-
дівної документації та місцевих правил у 
врегулюванні розвитку населених пунктів і 
територій, підвищення рівня гарантій для 
інвестицій у будівництво за рахунок прийн-
яття принципових рішень на початкових 
етапах розміщення будівництва об’єктів, 
реалізації на практиці регіональних (терито-
ріальних) норм з метою врахування природ-
них та традиційних особливостей територій. 

IV. Висновки 
Зважаючи на викладене, важливим є 

комплексне планування житлової забудови 
через визначення принципів містобудівної 
політики. Необхідно встановити склад регіо-
нальних та місцевих правил забудови, по-
рядок розміщення об’єктів будівництва та 
надання вихідних даних на проектування 
об’єктів, положення стосовно проведення 
громадського обговорення містобудівної до-
кументації, проведення погодження та за-
твердження містобудівної документації і 
проектів на будівництво об’єктів, особливо-
сті проведення реконструкції територій за 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=T080509&ed=2008_09_16
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=T080509&ed=2008_09_16
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наявності історичної забудови, питання ін-
формаційного забезпечення містобудівної 
діяльності, організації проведення комплек-
сної державної документації та проектів на 
будівництво єдиною службою “Укрдержбуд-
експертиза”. Необхідно врегулювати питан-
ня особливостей ліцензування у будівельній 
діяльності сертифікатів відповідальних ви-
конавців робіт у проектуванні та будівництві, 
посилення відповідальності за порушення 
містобудівного законодавства. 

Перспективи подальших досліджень по-
лягають у вивченні стратегічних напрямів 
розвитку житлово-будівельної сфери та 
окресленні шляхів розвитку ринку житла в 
Україні. 
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Annotation 
In the article are considered the active 

mechanisms of the state management of tour-
ist industry at national, regional and local lev-
els, certainly essence and maintenance of the 
state adjusting of tourist industry, the economic 
mechanisms of the state are selected to a tour-
ist sector. 

Анотація 
У статті розглянуто чинні механізми дер-

жавного регулювання туристичної галузі на 
національному, регіональному та місцевому 
рівнях, визначено суть і зміст державного 
регулювання туристичної галузі, виділено 
економічні механізми держави щодо турис-
тичного сектора. 

Ключові слова 
Туристична індустрія, політика туризму, 

інструменти туристичної політики, механізм 
державного регулювання. 

I. Вступ 
Туризм часто називають феноменом 

ХХ ст. І це справді так, оскільки він є однією 
з важливих галузей, без якої неможливо 
уявити собі економіку багатьох країн світу. 

Зважаючи на місце та роль туризму в 
житті суспільства, багато держав проголо-
сили туристичну індустрію одним із пріори-
тетних напрямів розвитку національної еко-
номіки та культури. Саме розвиток туризму 
став потужним поштовхом, який активізував 
розвиток економіки багатьох країн, сприяв 
подоланню криз, став стимулом та джере-

http://www.newsru.ua/
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лом надходжень коштів для охорони приро-
дного та розбудови соціального середови-
ща, підтримки культурного різноманіття [9]. 

На сьогодні туризм – найпотужніша і 
найдинамічніша галузь економіки та регіо-
нального розвитку, найприбутковіша галузь 
світового господарства. Маються на увазі не 
тільки ті країни, де туризм є основою госпо-
дарської діяльності, а й найбільш розвинуті 
індустріальні країни світу – США, Франція, 
Італія, Великобританія, Іспанія, Китай. Для 
України туризм також стає однією з найваж-
ливіших галузей економіки, а його розвиток 
може відіграти роль каталізатора структур-
ної перебудови економіки. 

Сьогодні дослідженню питань розвитку 
туризму та курортної справи присвячено 
величезний масив наукової літератури. Не-
обхідно підкреслити вклад у розвиток науки 
про туризм учених Наукового центру розви-
тку туризму Державної туристичної адмініс-
трації України, Київського університету ту-
ризму, економіки та права, Інституту туриз-
му Федерації профспілок України, Київсько-
го торговельно-економічного університету, 
Кримського економічного інституту Київсько-
го національного економічного університету 
та ін. 

Теоретико-методологічні аспекти туриз-
му, історію його розвитку, як в Україні, так і у 
світі, філософські засади, принципи та під-
ходи до різнобічного вивчення туризму як 
явища, окремі питання управління галуззю 
досліджували відомі вітчизняні вчені: В.С. Ко-
вєшніков, М.П. Крачило, Г.П. Науменко, 
С.І. Попович, В.К. Федорченко, С.В. Хлоп’як, 
В.І. Цибух, І.М. Школа, Ю.А. Штюрмер та ін. 

Вагомий внесок у формування понятійно-
го апарату туризму зробили такі вчені, як 
В.А. Квартальнов, І.В. Зорин – автори “Ту-
ристичного термінологічного словника”, 
О.О. Бейдик – автор “Українсько-російського 
словника термінів і понять з географії тури-
зму і рекреаційної географії”, 
В.К. Федорченко та І.М. Мініч – автори на-
вчального посібника “Туристський словник-
довідник” та ін. Важливо відмітити, що біль-
шість російських (І.В. Зорин, 
В.А. Квартальнов, Ю.А. Штюрмер та інші) та 
деякі українські вчені (В.В. Абрамов, Г.Т. 
П’ятницька, В.К. Федорченко, 
Д.Ю. Юровська) у своїх дослідженнях вико-
ристовує термін “туристський”, який вони 
вважають більш коректним перекладом 
французького слова “touristique” як етимоло-
гічного першоджерела цього поняття. Проте 
в українському законодавстві, зокрема в 
Законі України “Про туризм”, оперують тер-
міном “туристичний” (“туристична галузь”, 
“туристичні підприємства”, “туристична дія-
льність” тощо), тому в нашій статті ми вико-
ристовуємо саме цей термін. 

Незважаючи на активізацію дослідниць-
ких зусиль, спрямованих на аналіз питань 
туризму, певні аспекти державного регулю-
вання цієї галузі залишаються недостатньо 
розкритими. Сьогодні бракує праць, присвя-
чених як теоретичному осмисленню зазна-
чених питань, так і розробленню науково 
обґрунтованих практичних рекомендацій 
щодо державного регулювання туристичної 
галузі на національному, регіональному та 
місцевому рівнях. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати чинні меха-

нізми і визначити зміст державного регулю-
вання туристичної галузі на національному, 
регіональному та місцевому рівнях. 

III. Результати 
Проведений аналіз дає змогу виділити 

основні напрями, які потребують комплекс-
ного, ґрунтовного дослідження. Це, зокрема: 
вивчення досвіду країн Європи з організації 
та управління туристичною галуззю, аналіз 
функцій центральних органів влади з питань 
туризму в європейських країнах; визначення 
повноважень, функцій та меж впливу дер-
жави на функціонування туристичної галузі; 
формування дієвої вертикалі органів дер-
жавної влади в галузі туризму з урахуван-
ням потенціалу регіонів, кадрового забезпе-
чення, розвитку інфраструктури тощо; дос-
лідження позитивних та негативних аспектів 
нового Закону України “Про туризм” та ін-
ших нормативно-правових актів, що регу-
люють туристичну галузь в Україні; визна-
чення ефективних механізмів партнерства 
державної влади, місцевого самоврядуван-
ня і приватного сектора щодо розвитку ту-
ризму; формулювання методичних рекоме-
ндацій органам місцевого самоврядування 
щодо розвитку місцевого туризму; обґрунту-
вання необхідності розвитку та державної 
підтримки соціального туризму, виділення 
механізмів соціалізації галузі в Україні тощо. 

Результати досліджень свідчать, що сьо-
годні в більшості країн світу на державній 
основі створено національні туристичні ор-
ганізації, основним завданням яких є зага-
льне керівництво розвитком туризму, збіль-
шення надходжень валюти від іноземного 
туризму, сприяння подовженню туристично-
го сезону і переорієнтація туристичних по-
токів у нові райони країни. 

Більшість національних туристичних ор-
ганізацій здійснює регулювання та контроль 
діяльності підприємств туристичної індуст-
рії, зокрема щодо розбудови туристичної 
інфраструктури, контролю цін, класифікації 
туристичних послуг та продуктів, розроб-
лення правил і регулювання діяльності ту-
рагентств і туроператорів, питань законо-
давства, здійснення контролю за його вико-
нанням, оформлення ліцензій на відкриття 
туристичних організацій, їх класифікації. 
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Майже 70% національних туристичних ор-
ганізацій вирішують питання, пов’язані з ви-
конанням рішень різноманітних міжнарод-
них форумів щодо скасування або послаб-
лення прикордонних формальностей для 
туристів. У 60 країнах вони беруть участь у 
підготовці кадрів як шляхом організації се-
мінарів, навчальних циклів, так і за допомо-
гою створення шкіл з готельного господарс-
тва, туризму, в 67 країнах – у заходах щодо 
збереження, захисту та використання тури-
стичних ресурсів, оцінюють туристичні ре-
сурси своїх країн. Помітною є участь націо-
нальних туристичних організацій у кампані-
ях із захисту природи, створення національ-
них парків та заповідників [8]. 

За даними Конгресу США, 175 країн світу 
тією чи іншою мірою регулюють сферу іно-
земного туризму. На необхідність координа-
ційної та стимуляційної участі держави зве-
ртається увага і в рекомендаціях міжнарод-
них організацій, зокрема Всесвітньої турист-
ської організації [8]. 

Отже, держава здійснює регуляційний 
вплив на розвиток туристичної галузі через 
центральні органи виконавчої влади – наці-
ональні туристичні організації, інші інститу-
ти, а також опосередковано – за допомогою 
правових важелів підтримки своєї інфра-
структури і міжнародної політики тощо. 

Таким чином, виникає потреба у визна-
ченні суті і змісту державного регулювання 
туристичної галузі, його основних напрямів, 
механізмів. Однак, передусім, важливо з’ясу-
вати сутність державної політики взагалі та 
в галузі туризму зокрема. 

У науковій літературі не існує загальноп-
рийнятого визначення поняття державної 
політики. Основним предметом дослідження 
в політиці є її галузі: економічна, бюджетна, 
соціальна, аграрна, імміграційна, природоо-
хоронна тощо. Структурно, на рівні інститу-
цій державного управління, ці галузі підпо-
рядковуються міністерствам, профільним 
комітетам парламенту, державним коміте-
там, відомствам та іншим адміністративним 
органам [7, с.195]. 

Поняття “туристична політика” виникло 
тоді, коли туризм перетворився на масове 
соціально-економічне явище і почав відігра-
вати важливу роль в економіці багатьох кра-
їн. Головне в туристичній політиці – це 
вплив уповноважених органів на розвиток 
туристичної галузі. 

Російський дослідник проблем туристич-
ної галузі В.А. Квартальнов вважає, що 
державна туристична політика являє собою 
своєрідний спектр загальної політики дер-
жави і є її діяльністю з розвитку туристичної 
індустрії та суб’єктів туристичного ринку, 
вдосконалення форм туристичного обслуго-
вування громадян і зміцнення на їх основі 

свого політичного, економічного й соціаль-
ного потенціалу [2]. 

Мета туристичної політики характеризу-
ється динамізмом і постійним розвитком. 
Залежно від рівня, на якому вона визнача-
ється і реалізується, розрізняють державну 
туристичну політику, регіональну і туристич-
ну політику окремих підприємств, які за-
ймаються туризмом. 

Туристична політика реалізується на всій 
території країни, але переважно на рівні 
окремих регіонів з метою розв’язання соціа-
льно-економічних суперечностей між розви-
тком економіки регіону і туризму в ньому. 
Основними напрямами державної політики 
в галузі туризму є захист прав туристів, ін-
тересів виробників вітчизняного туристично-
го продукту і підтримка внутрішнього та 
в’їзного (іноземного) туризму. Форми такої 
підтримки варіюються залежно від прямих 
інвестицій, спрямованих на формування 
туристичної інфраструктури, витрат на під-
готовку кадрів, наукове і рекламно-інфор-
маційне забезпечення, просування націона-
льного туристичного продукту на світовому 
ринку; податкових і митних пільг, що стиму-
люють приплив інвестицій. 

Цілком логічно вважати, що туристична 
політика держави як сукупність форм, мето-
дів та напрямів її впливу на функціонування 
туристичної галузі для досягнення цілей ро-
звитку соціально-економічного комплексу 
базується на відповідних стратегії та такти-
ці. 

У вітчизняних наукових джерелах зустрі-
чається таке визначення туристичної стра-
тегії: “це розробка загальної концепції роз-
витку галузі та цільових програм в її межах, 
для реалізації яких необхідний час і значні 
фінансові ресурси. Основною метою конце-
пції є створення сучасної високоефективної 
та конкурентоспроможної туристичної індус-
трії, яка забезпечить широкі можливості для 
обслуговування споживачів (як співвітчизни-
ків, так і іноземців) та зробить значний вне-
сок у соціально-економічний розвиток краї-
ни” [1, с. 219]. 

Для практичної реалізації цієї мети роз-
робляються певні заходи. Ці конкретні дії та 
прийоми досягнення поставленої мети у 
конкретно визначених умовах можна назва-
ти туристичною тактикою. Це, наприклад, 
створення нормативно-правової бази роз-
витку туризму, формування економічних 
механізмів стимулювання розвитку в’їзного 
та внутрішнього туризму, залучення інвес-
тицій, уведення жорсткої системи ліцензу-
вання та сертифікації туристичної діяльності 
тощо. 

Туристична політика має характерні риси 
загальної політики держави. Водночас існу-
ють і деякі специфічні фактори, під впливом 
яких вона формується: природні умови кра-
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їни; транспортні умови, транспортна досту-
пність; соціальні фактори: умови життя лю-
дей, система відпусток; економічні фактори, 
пов’язані зі створенням економічної основи 
для розвитку туризму (стабільні валютно-
фінансові, зовнішньоекономічні відносини); 
правові фактори, пов’язані зі створенням і 
функціонуванням туристичного законодав-
ства. 

Механізм реалізації туристичної політики 
держави включає: складання цільових про-
грам з розвитку туризму на державному і 
регіональному рівнях; розроблення конкре-
тних заходів щодо досягнення поставленої 
мети; державне регулювання розвитку ту-
ристичної галузі тощо. 

Отже, державне регулювання розвитку 
туристичної галузі є одним із механізмів ре-
алізації політики держави в галузі туризму, а 
також елементом державного управління 
цією галуззю. На думку російського профе-
сора Г.В. Атаманчука, сутність державного 
управління виявляється не стільки через 
термін “діяльність”, а більшою мірою через 
визначення “впливу”, тобто вплив органів 
держави на інші органи, з якими встанов-
люються вертикальні і горизонтальні зв’язки 
[4, с. 9]. Якщо управління розглядається як 
“вплив”, то під “регулюванням” українські 
вчені розуміють “процес встановлення і 
практичного виконання певних правил 
(норм) поведінки” [5, с. 281]. 

У свою чергу, частиною державного ре-
гулювання є державна регуляторна політи-
ка, правові та організаційні засади реаліза-
ції якої визначаються спеціальним законом. 

Розвиток туристичної галузі характеризу-
ється позитивною динамікою, зміною кількі-
сних та якісних показників туристичної галу-
зі: збільшення туристичних потоків, відраху-
вань у державний та місцеві бюджети, за-
йнятості в туристичній галузі тощо. 

У широкому розумінні державне регулю-
вання, на думку відомого економіста С.В. Мо-
черного, це “сукупність форм і методів ціле-
спрямованого впливу державних установ та 
організацій на розвиток суспільного способу 
виробництва для його стабілізації до умов, 
що змінюються” [3, с. 84]. 

Таким чином, пропонуємо державне ре-
гулювання туристичної галузі розглядати як 
сукупність форм і методів цілеспрямованого 
впливу органів державної влади на розвиток 
туристичної галузі і створення умов для ефек-
тивної співпраці органів державної влади, 
місцевого самоврядування та приватного 
сектора щодо розвитку туризму через різні 
механізми державного регулювання: органі-
заційні, адміністративні, економічні, правові, 
екологічні тощо. 

До напрямів державного регулювання 
туристичної галузі можна віднести: 

– забезпечення впорядкування структури 
управління у туристичній галузі на дер-
жавному та регіональному рівнях, коор-
динації дій центральних і місцевих орга-
нів виконавчої влади; 

– розроблення регіональних і галузевих 
рішень з приватизації підприємств галузі 
туризму із збереженням профілю діяль-
ності; 

– аналіз функціонування суб’єктів турис-
тичного підприємництва та підвищення 
ефективності їх роботи на ринку послуг, 
удосконалення єдиної статистичної зві-
тності з туризму відповідно до світової 
практики; 

– створення умов для залучення інозем-
них і вітчизняних інвестиційних та кре-
дитних ресурсів;  

– покращення організації туристично-оздо-
ровчої та екскурсійної роботи серед ді-
тей, підлітків і молоді; 

– створення умов для ефективної спів-
праці органів державної влади, місцево-
го самоврядування та приватного сек-
тора щодо розвитку туризму. 

Складність і багатогранність туристичної 
індустрії як економічної системи з розгалу-
женою мережею зв’язків зумовлює те, що 
вона може бути як наслідком сталого соціа-
льно-економічного розвитку, так і його ру-
шійною силою. І саме ця взаємопов’язаність 
є базою для визначення напрямів зусиль, 
яких має докладати держава, щоб досягти 
сталого розвитку туристичної галузі, зокре-
ма, як зазначається в монографії “Парт-
нерство публічної влади, громадськості та 
приватного сектора у процесах місцевого 
розвитку” [6], авторами якої є вітчизняні 
вчені Є.О. Фишко, О.В. Бойко-Бойчук, В.М. Ва-
куленко: 
– географічне, соціальне та економічне 

поширення вигод, що приносить туризм, 
через розроблення ефективної політики 
розвитку галузі на всіх рівнях (місцево-
му, національному, регіональному та 
глобальному); 

– регулювання величин і напрямів потоків 
туристів та надходжень від них з метою 
зменшення нерівномірності регіонально-
го розвитку та залежності від сезонності, 
а також мінімізація негативних впливів 
на середовище; 

– підвищення результативності та макси-
мізація доходів від туризму завдяки під-
вищенню рівня професіоналізму праців-
ників галузі та використанню інновацій-
них методів менеджменту; 

– створення умов для взаємної зацікавле-
ності місцевих громад і туристичної ін-
дустрії щодо сприяння розвитку одне 
одного; 
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– побудова нової системи партнерських 
відносин між державним, громадським 
та приватним секторами. 

Проте недоліки, пов’язані з організацій-
ною структурою туристичної галузі, заважа-
ють їй розвиватися стабільно і безперервно, 
особливо такі, як різноманітність, розрізне-
ність виробників послуг (в основному малих 
та середніх підприємств) та велика конкуре-
нція між ними, що спричиняють низький рі-
вень, а іноді й повну неспроможність об’єд-
нати зусилля для створення єдиної стратегії 
дій. Проблемою є також значні коливання 
туристичного попиту, не тільки щорічні та 
сезонні, а й під впливом змін моди, інте-
ресів, політичних та інших обставин. Пев-
ною перешкодою є також брак маркетинго-
вої інформації або нездатність правильно її 
інтерпретувати чи використати. Негативно 
впливають і сподівання, що проблеми інфра-
структури (транспортні, будівництва шляхів 
та ін.) будуть вирішені центральними чи мі-
сцевими органами влади, хоча саме туризм 
створює найбільше навантаження на неї. 

Мета державного регулювання як одного 
з інструментів державної політики – спону-
кати державні інституції, громадські та при-
ватні організації, окремих громадян діяти в 
бажаний для суспільства спосіб [7, с. 78]. 

Незважаючи на близькість поглядів бага-
тьох науковців, сталого поняття механізму 
державного управління та єдиного підходу 
до визначення його складових у юридичній 
науці досі не розроблено. 

Так, на думку визначного радянського 
дослідника проблем державного управління 
Ю.О. Тихомирова, “механізм соціального 
управління є спосіб організації та функціо-
нування управління, що знаходить своє ви-
раження у постановці обґрунтованих цілей, 
у створенні та розвитку керуючої системи, 
яка покликана здійснювати під час управ-
лінського процесу досягнення цілей”, а ме-
ханізм державного управління – “це демок-
ратична державна організація управлінсько-
го впливу на суспільні процеси” [4, с. 38]. 

Вітчизняні дослідники Н.Р. Нижник і 
О.А. Машков пропонують таке визначення 
механізму управління: “це складова частина 
системи управління, що забезпечує вплив 
на фактори, від стану яких залежить ре-
зультат діяльності об’єкта, яким управля-
ють” [4, с. 37]. 

На думку відомого дослідника Л.П. Юзь-
кова, існують два основні підходи до визна-
чення поняття “механізм”: структурно-орга-
нізаційний та структурно-функціональний. 
За першим підходом, механізм характери-
зується як сукупність певних складових, що 
створюють організаційну основу певних явищ, 
процесів, а механізм держави – як “сукуп-
ність установ”, через які здійснюється “дер-
жавне управління суспільством”. Згідно з 

другим підходом, при визначенні механізму 
того чи іншого державно-правового інститу-
ту (процесу, явища) увага акцентується не 
тільки на організаційній основі його побудо-
ви, а й на його динаміці, реальному функці-
онуванні. Сам Л.П. Юзьков віддає перевагу 
структурно-функціональному підходу і, з 
огляду на це, у загальному плані визначає 
механізм державного управління як органі-
зацію практичного здійснення державного 
управління (виконавчо-розпорядчої діяль-
ності) [4, с. 38]. 

Отже, механізм державного управління є 
складним і системним утворенням, що орга-
нічно поєднує в собі ті чи інші складові. 

Зрозуміло, що наведені позиції вчених 
щодо розуміння механізму управління та 
його складових, хоч і не відображають усьо-
го спектра думок, наявних у науці з цієї про-
блематики, проте у вузькому та широкому 
розумінні визначають основні підходи до її 
розкриття та вирішення. У вузькому розу-
мінні механізм управління – це статична 
єдність певних елементів, які слугують ін-
струментом організації управлінських явищ 
та процесів, у широкому – це динаміка, реа-
льне функціонування всієї статичної єдності 
елементів. Через такий механізм і здійсню-
ється реалізація влади (владних відносин), 
зокрема в туристичній галузі. 

Для регулювання підсистем галузі вико-
ристовують різні групи механізмів: економі-
чні, правові, адміністративні тощо. 

Згідно з дослідженнями Всесвітньої ту-
ристської організації, можна виділити такі 
економічні механізми держави щодо турис-
тичного сектора. 

По-перше, виділення державних субси-
дій для реалізації окремих туристичних про-
ектів. Система субсидій широко застосову-
ється в Греції, Австрії, Франції, Італії і, осо-
бливо, у Великобританії, де субсидії спря-
мовуються на будівництво готелів, спортив-
них споруд, збереження природних ресур-
сів. 

По-друге, надання пільгових позик за 
пільговими відсотками туристичним фірмам. 
Контроль за реалізацією проекту, під який 
видається позика, здійснюється протягом 
усього строку його реалізації. 

По-третє, державне поручительство що-
до позик і субсидій, наданих комерційними 
банками на розвиток туризму. Окремим 
економічним механізмом є виділення подат-
кових пільг для фінансового стимулювання 
національних та іноземних інвесторів. На-
приклад, в Іспанії істотні пільгові податки 
надають держава і місцеві органи влади 
щодо інвестицій в об’єкти, розміщені в зонах 
“національних туристичних інтересів” та ін. 
[9]. 

До правових механізмів відносять зако-
нодавчі та нормативні акти, розроблення 
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правил та регулювання діяльності тура-
гентств і туроператорів. 

Серед адміністративних механізмів мож-
на виділити: послуги державних органів (ви-
дача ліцензій, дозволів, стандартизація та 
сертифікація туристичних підприємств), за-
соби переконання, інформаційно-рекламну 
підтримку, сприяння у міжнародній діяльно-
сті тощо. 

У наукових джерелах можна зустріти 
приклади різного впливу держави на досяг-
нення оптимальних розмірів туристичного 
балансу. Так, в Єгипті введено правила, згі-
дно з якими туристичні фірми отримують 
право відправляти туристів за кордон тільки 
за умови прийняття у себе втричі більшої 
кількості іноземних гостей. З цією ж метою 
аналогічні адміністративно-економічні захо-
ди були свого часу вжиті і в Російській Фе-
дерації. 

IV. Висновки 
Отже, при визначенні ролі державного 

регулювання туристичної діяльності слід 
мати на увазі, що туризм як одна з найбільш 
динамічних складових національної еконо-
міки вимагає особливого підходу. Ця особ-
ливість полягає в тому, що, будучи багато-
галузевим комплексом, туристична галузь 
потребує координації та регулювання біль-
шою мірою, ніж будь-яка інша. Але надмірне 
державне втручання та регламентація мо-
жуть суттєво обмежити прояв підприємни-
цької ініціативи, на якій базується станов-
лення ринкової моделі господарювання. 

Одним із першочергових завдань на рівні 
держави, як зазначає український дослідник 
З.І. Катушева, має бути чітке розмежування 
функцій і повноважень центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади й органів 
місцевого самоврядування з безумовним 
розширенням повноважень останніх. Адже 
випадки, коли місцеві державні адміністрації 
перебирають на себе функції і повноважен-
ня й тим самим підминають під себе місцеві 
органи самоврядування, не є поодинокими 
– це цілеспрямована політика виконавчої 
влади. 

Таким чином, особливо важливими є 
формування політики туризму, системи 
державного регулювання туристичної галузі, 

визначення їх меж, форм та інструментів. 
Одним із найвідповідальніших завдань у 
формуванні політики туризму є гармонізація 
та координація зусиль уряду, парламенту, 
міністерств, відомств та інших органів дер-
жавної влади, а також громадських і підпри-
ємницьких структур для більш ефективного 
розвитку туристичної галузі країни. 
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Annotation 
The article is considered the competition as 

an economic category which provides devel-
opment of relations of markets and accom-
plished competition environment. Certainly, 
that main direction of modern policy is devel-
opment and perfection of state control, a role 
and place of control in the system of state ad-
ministration and correlation with other kinds of 
control is analysed. 

Анотація 
У статті розглянуто сутність конкуренції 

як економічної категорії, що забезпечує роз-
виток ринкових відносин і досконалого кон-
курентного середовища. Визначено, що го-
ловним напрямом сучасної політики є роз-
виток і вдосконалення державного контро-
лю, проаналізовано роль та місце держав-
ного контролю антимонопольних органів у 
системі державного управління. 

Ключові слова 
Конкуренція, конкурентна політика, рин-

кова економіка, монопольне становище, 
державний контроль, антимонопольне дер-
жавне регулювання, державне управління. 

I. Вступ 
Одним із пріоритетних напрямів сучасної 

економічної політики в Україні є розвиток і 
підтримка конкуренції. Метою конкурентної 
політики України є створення оптимального 
конкурентного середовища, яке забезпечує 
ефективне функціонування соціально орієн-
тованої ринкової економіки держави. Регу-
лювання системи захисту економічної кон-
куренції розглядається як складник фунда-
ментальних принципів і норм, які регламен-
тують функціонування ринкової економіки. 

Ринкова економіка – це економіка попиту 
та пропозиції, економіка порівняльних пере-
ваг і ефективного господарювання, а для її 
існування необхідною умовою є конкуренція. 

Конкуренція – це, перш за все, змагаль-
ність суб’єктів господарювання, яка перед-
бачає рівні умови для всіх учасників цього 
процесу. Пізнання і поліпшення умов буття 
через порівняння можливе тільки за наяв-
ності конкуренції, що дає змогу споживачу 
робити усвідомлений вибір з різноманітних 
пропозицій, порівнюючи між собою необхід-
ні товари і послуги, а виробнику – вибирати і 
знаходити споживача, якому він може реалі-
зувати свій товар з максимальною вигодою 
для себе. 

Згідно зі ст. 42 Конституції України, дер-
жава забезпечує захист конкуренції в підп-
риємницькій діяльності. Не допускається 
зловживання монопольним становищем на 
ринку, неправомірне обмеження конкуренції 
і недобросовісна конкуренція. Види монопо-
лій визначаються Законом України “Про 
природні монополії” [3]. Вимоги цієї статті 
Конституції – фундамент, на якому трима-
ється вся система захисту конкуренції в 

Україні. Закріплення в Конституції конкурен-
тних вимог підтверджує важливу роль, яку 
має відігравати конкурентна політика в сис-
темі державного регулювання [6]. 

Значною перешкодою на шляху розвитку 
конкуренції є порушення нормативно вста-
новлених правил поведінки у сфері госпо-
дарювання суб’єктами господарювання, ор-
ганами державної влади, органами місцево-
го самоврядування. Протидія таким пору-
шенням і є одним з основних завдань анти-
монопольних органів України, які, згідно із 
законодавством, здійснюють контроль за 
дотриманням конкурентного законодавства. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – визначення економічної су-

ті та ролі державного контролю у сфері за-
хисту конкуренції й обмеження монополіс-
тичної діяльності, ознак антимонопольного 
законодавства та функцій антимонопольних 
органів. 

III. Результати 
В Україні проблеми конкурентних відно-

син в умовах ринкової трансформації, ме-
ханізмів державного регулювання у сфері 
конкурентної політики та державного управ-
ління розглядалися в працях багатьох вче-
них: О. Андрійко, Ю. Бажала, Е. Бакалінсь-
кої, З. Борисенко, С. Валітова, Г. Губерної, 
В. Дорофієнка, Ю. Журика, О. Костусева, 
В. Мамутова, А. Мерзляк, Н. Нижник, 
О. Олійник, Л. Пашка, О. Поважного, 
С. Поважного, В. Пілюшенка, Д. Решиткова, 
В. Савчука, Н. Саніахметової, К. Тотьєва, 
Н. Яременка та інших. 

На сьогодні в Україні здійснені значні 
кроки у формуванні правової й інституційної 
бази державного регулювання економічної 
конкуренції. 

Створення та розвиток конкурентного 
середовища – невід’ємна складова ринкової 
економіки. Як відзначав Л. Ерхард, конкуре-
нція є “найбільш ефективним засобом для 
досягнення добробуту”. Вона одна, за його 
словами, “дає можливість усім людям кори-
стуватися господарським прогресом, особ-
ливо в ролі споживачів. Вона ж знищує всі 
привілеї, що не є безпосереднім результа-
том підвищення продуктивності праці” [7, 
с. 278]. 

Держава постійно турбується про зміц-
нення гарантій вільної конкуренції. Голов-
ним напрямом такого зміцнення є держав-
ний контроль антимонопольних органів у 
сфері економічної конкуренції, який вони 
здійснюють у цій сфері суспільних відносин. 
Такий контроль пов’язаний з реалізацією 
державою правових гарантій конкуренції, 
закріплених у Конституції, конкурентному 
законодавстві, і становить одну з обов’яз-
кових умов формування та розвитку соціа-
льно орієнтованої ринкової економіки, сво-
боди конкуренції на товарних ринках [1]. 
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Основи теорії конкуренції заклав англій-
ський економіст А. Сміт. Він вважав конку-
ренцію чинником, який регулює суспільні і 
приватні інтереси та безжально витісняє з 
ринку фірми, які виготовляють неякісну і 
непотрібну ринку продукцію [8, с. 275–278]. 
Таким чином, дія механізму конкуренції 
змушує всіх учасників ринкового господарс-
тва не зупинятися на досягнутому, а пере-
бувати в постійному пошуку нових можли-
востей. Конкуренція діє як примусова сила, 
змушуючи підприємців боротися за збіль-
шення прибутку шляхом пошуку нових форм 
і методів виробництва, використання новіт-
ньої технології, нових способів організації й 
управління. 

Державний контроль у сфері захисту 
економічної конкуренції покликаний охопити 
всю нормативно-правову основу у сфері 
конкуренції й обмеження монополістичної 
діяльності. Державний контроль у сфері 
конкуренції представлений як завершальна 
функція державного управління, тобто дія-
льність спеціально створених державних 
органів, зокрема, антимонопольних органів, 
яка безпосередньо спрямована на реаліза-
цію конкурентного законодавства. Крім того, 
державному контролю у сфері економічної 
конкуренції притаманні специфічні ознаки 
[2]. 

Однією з таких специфічних ознак є те, 
що цей контроль здійснюється відповідними 
державними органами. У статті 6 Закону 
України “Про Антимонопольний комітет Укра-
їни” визначено, що Антимонопольний комітет 
України, адміністративні колегії Антимонопо-
льного комітету України, державні уповнова-
жені Антимонопольного комітету, адміністра-
тивні колегії територіальних відділень Анти-
монопольного комітету України є органами 
Антимонопольного комітету України. Так, 
згідно зі ст. 3 Закону України “Про Антимоно-
польний комітет України”, одним з основних 
завдань цього органу є “здійснення держав-
ного контролю за дотриманням антимонопо-
льного законодавства” [5]. 

У статті 4 Закону України “Про захист еко-
номічної конкуренції” закріплено положення, 
згідно з яким, державний контроль за дотри-
манням законодавства про захист економіч-
ної конкуренції, захист інтересів суб’єктів го-
сподарювання і споживачів від його пору-
шень здійснюється органами Антимонополь-
ного комітету України. Крім того, згідно з п. 2 
Положення про територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України, затвер-
дженого розпорядженням Антимонопольного 
комітету України від 23.02.2001 р., до основ-
них завдань відділу належать здійснення 
державного контролю за дотриманням зако-
нодавства про захист економічної конкурен-
ції і контроль за узгодженими діями [4]. 

Отже, для здійснення контролю у сфері 
захисту економічної конкуренції створена 
система спеціальних державних органів – 
Антимонопольний комітет України та його 
територіальні відділення, які наділені ком-
петенцією, пов’язаною виключно з таким 
контролем. 

Наступна ознака безпосередньо пов’я-
зана з характером відносин, які виникають 
між антимонопольними органами й суб’єк-
тами господарювання в процесі здійснення 
цього контролю. Так, для здійснення своїх 
контрольних функцій антимонопольні орга-
ни наділені конкретними повноваженнями. 

Наприклад, антимонопольні органи ма-
ють право давати суб’єктам господарюван-
ня обов’язкові для виконання рекомендації 
про припинення порушень конкурентного 
законодавства і/або усунення їх наслідків 
тощо. Також обов’язковими для виконання є 
рекомендації, адресовані місцевим органам 
виконавчої влади або органам місцевого 
самоврядування щодо відміни або зміни 
прийнятих ними неправомірних актів чи 
припинення узгоджених дій, що суперечать 
законодавству про захист економічної кон-
куренції. Таким чином, в основі державного 
контролю антимонопольних органів лежать 
відносини влади й підпорядкування. 

Третя ознака цього контролю вказує на 
те, що він є спеціальним контролем. Так, 
згідно зі ст. 7 Закону України “Про Антимо-
нопольний комітет України”, п. 2 Положення 
про територіальні відділення Антимонопо-
льного комітету України, ці органи контро-
люють дотримання законодавства в процесі 
економічної концентрації [5]. Зокрема, такий 
контроль здійснюється при створенні, реор-
ганізації, ліквідації суб’єктів господарюван-
ня; створенні об’єднань підприємств; вступі 
одного або декількох суб’єктів господарю-
вання до об’єднань; при реорганізації орга-
нів влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, органів адміністративно-господарського 
управління та контролю в об’єднання суб’єк-
тів господарювання; придбанні або отри-
манні будь-яким іншим чином у власність, 
управління (користування) часток (акцій, 
паїв), активів (майна) у вигляді цілісних 
майнових комплексів суб’єктів господарю-
вання та ін. 

Крім того, антимонопольні органи здійс-
нюють контроль за дотриманням законо-
давства про захист економічної конкуренції 
органами влади, органами місцевого само-
врядування, органами адміністративно-гос-
подарського управління та контролю при 
реалізації ними своїх повноважень [5]. 

Отже, в основі такого контролю лежить 
перевірка не просто діяльності суб’єктів гос-
подарювання, а виконання ними вимог, пе-
редбачених відповідним законодавством, і 
контроль, здійснюваний антимонопольними 
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органами України, є спеціальним контро-
лем. 

Так, згідно з вищенаведеними норматив-
но-правовими актами, антимонопольні ор-
гани: 
– розглядають справи про порушення за-

конодавства про захист економічної кон-
куренції; 

– приймають рішення за результатами 
розгляду таких справ у межах своїх пов-
новажень; 

– звертаються до суду або господарського 
суду з позовами (заявами) у зв’язку з 
порушенням конкурентного законодав-
ства; 

– дають рекомендації і вносять пропозиції 
органам державної влади, установам, 
органам місцевого самоврядування, 
суб’єктам господарювання та їх 
об’єднанням щодо проведення заходів, 
спрямованих на обмеження монополіз-
му, розвиток підприємництва і конкурен-
ції, запобігання порушенням законодав-
ства про захист економічної конкуренції; 

– дають рекомендації органам влади, орга-
нам місцевого самоврядування, органам 
адміністративно-господарського управлін-
ня і контролю, суб’єктам господарювання 
щодо припинення дій (бездіяльності), які 
містять ознаки порушень конкурентного 
законодавства, усунення причин цих по-
рушень та умов, які їм сприяють, а після 
припинення порушення – про вживання 
заходів з усунення наслідків цих пору-
шень у визначені антимонопольними ор-
ганами терміни тощо. 

Зокрема, державний контроль антимоно-
польних органів виражається у формі “акти-
вних дій”, оскільки в процесі здійснення кон-
тролю антимонопольні органи можуть вжи-
вати конкретних заходів, спрямованих на 
виявлення, припинення й усунення пору-
шень [5]. 

Отже, державному контролю у сфері за-
хисту економічної конкуренції притаманні 
такі ознаки: 

1) для здійснення цього контролю ство-
рена система спеціальних органів – Анти-
монопольний комітет України та його тери-
торіальні відділення, виняткова компетенція 
яких пов’язана з таким контролем; 

2) в основі цього контролю лежать від-
носини влади і підпорядкування; 

3) цей контроль є спеціальним контро-
лем, в основі якого лежить перевірка не 
просто діяльності суб’єктів господарювання 
і реалізації повноважень органів влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, органів 
адміністративно-господарського управління, 

а виконання ними вимог, передбачених кон-
курентним законодавством; 

4) цьому контролю притаманний актив-
ний характер, спрямований на вживання 
конкретних заходів для захисту економічної 
конкуренції. 

IV. Висновки 
Таким чином, контроль є встановленням 

компетентними органами міри відповідності 
фактичних напрямів і результатів діяльності 
суб’єкта господарювання певним держав-
ним правилам, нормам і нормативам, а та-
кож виявленням порушень у діяльності цих 
суб’єктів, застосуванням заходів, які спря-
мовані на їх усунення, зокрема накладення 
санкцій. Іншими словами, контроль – це 
проведення перевірок різними державними 
органами, ухвалення ними рішень, усунення 
порушень суб’єктами господарювання. 

А під державним контролем у сфері захис-
ту економічної конкуренції необхідно розуміти 
самостійну функцію управління, що викону-
ється Антимонопольним комітетом України, 
його територіальними відділеннями та їх по-
садовими особами після перевірки і виконан-
ня вимог конкурентного законодавства суб’єк-
тами господарювання, органами влади, орга-
нами місцевого самоврядування, органами 
адміністративно-господарського управління і 
контролю при реалізації ними своїх повно-
важень. 
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України, організаційно-правові важелі регу-
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І. Вступ 
Екологізація економіки та свідомості сус-

пільства не є абсолютно новою проблемою. 
Практичне відображення екологічності тісно 
пов’язане, в першу чергу, з державним ре-
гулюванням процесів природокористування. 
Новим у цій проблемі є еквівалентність об-
міну між державою, природою та людиною, 
яка базується на законодавчих, організацій-
но-технічних рішеннях. Ця проблема на су-
часному етапі є дуже актуальною. Вона бу-
ла сформована протягом двох століть і сьо-
годні набула свого критичного значення, 
тому існує об’єктивна необхідність втручан-
ня держави в природно-екологічну сферу з 
метою досягнення збалансованого стану. 
Держава також має закласти основи глоба-
льного екологічно-економічного партнерства 
між суб’єктами підприємництва, між інозем-
ними партнерами, на рівні планетарного 
співробітництва заради виживання і пода-
льшого розвитку України, а також усієї циві-
лізації. 

Сучасне екологічне становище не може 
розглядатися без минулого нашої країни, 
без історії природокористування, без ураху-
вання важливої для всіх нас моделі “люди-
на – виробництво – природа”, а тому ми ма-
ємо дуже уважно розглянути, проаналізува-
ти деякі принципи, механізми, чинники, які 
насамперед визначили цей кризовий стан 
[8]. 

Україна повинна намагатися відповідним 
чином реагувати на суспільні проблеми і 
підтримувати прогресивні світові ініціативи 
та рішення: вступати у різні міжнародні сою-
зи, товариства, підписувати угоди. Напри-
клад такі як підписана в Ріо-де-Жанейро 

1992 р. – “Порядок денний на XXI століття”, 
а також Конвенція про охорону біологічного 
різноманіття. Сьогодні Україна намагається 
стати державою – надійним партнером що-
до вирішення глобальних і регіональних 
проблем в європейському і світовому спів-
товаристві. Багатий природно-ресурсний 
потенціал, високоосвічене населення, роз-
винуті індустрія та інфраструктура створю-
ють усі необхідні передумови для впрова-
дження в Україні вимог цієї Конвенції [7, 
с. 13]. 

Істотний внесок в аналіз взаємозв’язків 
“економічне зростання – забруднення на-
вколишнього середовища” зробили відомі 
зарубіжні вчені: Дж. Адреоні, О. Голуб, 
К. Гофман, А. Крюгер, Р. Шмалензі. 

Розробкою цих питань займаються такі 
українські вчені, як О. Веклич, В. Данилко, 
Т. Завгородня, О. Кашенко, В. Мартиненко, 
Л. Мельник, В.М. Навроцький, Ю.М. Сатал-
кін, І. Синякевич, В. Трегобчук, В.Я. Шевчук. 
Зокрема, О. Веклич та В. Трегобчук та різ-
нобічно аргументують необхідність введен-
ня еколого-економічної моделі ринкових 
реформ в Україні, підкреслюючи вигоди для 
підприємств, які піклуються про охорону на-
вколишнього природного середовища. 

Однак можна констатувати, що сьогодні 
проблеми екологічного управління залиша-
ються хоча й інноваційними, але недостат-
ньо розробленими для України. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розгляд та систематизація 

головних теоретичних і практичних поло-
жень щодо перспектив розвитку державного 
регулювання у сфері екологізації та приро-
докористування в Україні. 

ІІІ. Результати 
За природними умовами Україна є однією 

з багатих країн світу, що дає підстави з оп-
тимізмом дивитися у майбутнє. Територія 
України займає площу 60 355 тис. га. Близь-
ко 95% її території – рівнина, а на частку 
гірських систем Карпат та Криму припадає 
лише 5%. Ліси займають 19% її території. 
Разом з тим Україна є однією з найбільш 
неблагополучних з екологічного погляду 
країн Європи [6, с. 54]. 

Як свідчить досвід, проводити ефективну 
політику невиснажливого розвитку в державі 
досить важко навіть за умов економіки, що 
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процвітає. Тим складнішою виглядає ця 
проблема в Україні, яка переживає успадко-
вану глибоку системну кризу і змушена од-
ночасно вирішувати безліч проблем: еконо-
мічних, соціальних, екологічних. 

Незважаючи на різні проблеми, все ж та-
ки реалізація принципів збалансованого ро-
звитку в Україні розпочалася майже одно-
часно з проголошенням незалежності. З 
1991 р. економічні й екологічні реформи в 
нашій країні спрямовані на досягнення спо-
чатку компромісу між виробничим і природ-
ним потенціалом, а згодом – на перехід до 
гармонійного їх співіснування в інтересах 
людей. В основу формування нової політики 
було покладено базовий принцип, згідно з 
яким, екологічна безпека держави стає важ-
ливим елементом і складовою національної 
і глобальної безпеки. 

Виходячи з цього, в Україні розроблені 
“Основні напрями державної екологічної 
політики”. Цей документ визначає не лише 
мету та пріоритетні завдання охорони до-
вкілля, а й механізми їх реалізації, напрями 
гармонізації та інтеграції екологічної політи-
ки України в рамках процесу ”Довкілля для 
Європи” та світового екологічного процесу. 
Саме на підставі цього документа, що поєд-
нує стратегічні цілі з конкретними завдан-
нями, розробляються програми Уряду в га-
лузі охорони довкілля та екологічної безпе-
ки. Після утворення цільового Міністерства 
охорони навколишнього природного сере-
довища та ядерної безпеки в Україні сфор-
мовано цілісну систему регулювання й 
управління природокористуванням та охо-
роною природи, екологічною безпекою, яка, 
за висновками міжнародних експертів, від-
повідає сучасним вимогам. У надзвичайно 
стислі терміни розроблено й оформлено 
правові засади для вирішення екологічних 
проблем, впроваджено економічний меха-
нізм природокористування, відповідно до 
міжнародних вимог створено національну 
систему стандартів щодо забезпечення 
екологічної безпеки та природокористуван-
ня [6, с. 24]. 

У середині 1980-х рр. Україна опинилася 
на межі екологічної кризи, яка значно погли-
блювалась у часи перехідного періоду. Од-
нією з нових екопроблем є міжнародна тор-
гівля відходами. 

У параграфі 26 Декларації ООН про на-
вколишнє середовище записано, що держа-
ви відповідають за те, щоб діяльність на їх 
територіях не завдавала шкоди довкіллю в 
інших державах. Але, на жаль, цього прин-
ципу часто не дотримуються, і не лише в 
разі транскордонного перенесення шкідли-
вих речовин повітряними потоками або річ-
ками з одного району в інший. Останнім ча-
сом розпочалася торгівля токсичними від-
ходами, яка набула міжнародних масштабів. 

Експорт токсичних відходів затримує ро-
звиток екологічно чистих технологій і вироб-
ництв. У 1990 р. близько 25 хімічних підпри-
ємств Західної Європи та США викинули 
понад 11 000 т ртутно-свинцевих відходів у 
Іспанії, в районі Амадена, переправили 
8000 контейнерів із токсичними речовинами 
в Нігерію. Організації Грінпіс відомо понад 
тисячу спроб експорту смертоносних відхо-
дів по всьому світу. Часто платня за дозвіл 
на захоронення відходів у кілька разів пере-
вищує національний прибуток невеликих 
країн Африки, Південної чи Центральної 
Америки, тому їх керівники погоджуються на 
екологічні злочини. Але в 1992 р. вже 
80 держав заборонили ввезення до себе 
токсичних відходів. Україна не увійшла до їх 
складу [7, с. 2], тому лише за останні два 
роки було здійснено близько 40 спроб захо-
ронити на її території шкідливих речовини 
(230 т промислових відходів та понад  
100 т хімікатів, 390 т пластикових упаковок 
тощо). А в 1994 р. в Україну почали у вели-
ких обсягах надходити імпортні пестициди, 
які заборонені на Заході і використовуються 
в нас через відсутність відповідних законів, 
низькі вимоги до якості пестецидів та еколо-
гічну неосвіченість бізнесменів. 

Зрозуміло, що надзвичайно важливим є 
вдосконалення нашого екологічного законо-
давства, посилення контролю за імпортом 
токсичних речовин і відходів шляхом залу-
чення до цього широких громадських мас. 
Але найкращий спосіб позбутися відходів – 
не виробляти їх. 

Нинішню екологічну ситуацію в Україні 
можна охарактеризувати як кризову, що 
формувалася протягом тривалого періоду 
через нехтування об’єктивними законами 
розвитку та відтворення природно-
ресурсного комплексу України. Відбувалися 
структурні деформації народного господар-
ства, за яких перевага надавалася розвитку 
в Україні сировинно-видобувних, найбільш 
екологічно небезпечних галузей промисло-
вості. 

Економіці України притаманна висока пи-
тома вага ресурсоємних та енергоємних 
технологій, впровадження та нарощування 
яких здійснювалося найбільш “дешевим” 
способом – без будівництва відповідних 
очисних споруд. Це було можливим за від-
сутності правових, адміністративних та еко-
номічних механізмів природокористування, 
які діють ефективно, та без урахування ви-
мог охорони довкілля. 

Ці та інші чинники, зокрема, низький рі-
вень екологічної свідомості суспільства, 
призвели до значної деградації довкілля 
України, надмірного забруднення поверхне-
вих і підземних вод, повітря і земель, на-
громадження у дуже великих кількостях 
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шкідливих, у тому числі високотоксичних 
відходів виробництва. 

Винятковою особливістю екологічного 
стану України є те, що екологічно небезпеч-
ні локальні ситуації поглиблюються велики-
ми регіональними кризами. Чорнобильська 
катастрофа з її довготривалими медико-
біологічними, економічними та соціальними 
наслідками спричинила в Україні ситуацію, 
яка наближається до рівня глобальної еко-
логічної катастрофи. 

Незаперечно, що Україну в екологічному 
аспекті слід розглядати, у першу чергу, як 
постчорнобильську державу. Наслідки цієї 
катастрофи дуже значні й охоплюють майже 
всю територію країни. Але екологічна ситу-
ація в цілому вимірюється значно ширшим 
спектром проблем [3]. 

Головними причинами, що призвели до 
загрозливого стану довкілля, є такі: застарі-
ла технологія виробництва та обладнання, 
висока енергоємність та матеріалоємність, 
що перевищують у два-три рази відповідні 
показники розвинутих країн; високий рівень 
концентрації промислових об’єктів; неспри-
ятлива структура промислового виробницт-
ва з високою концентрацією екологічно не-
безпечних виробництв; відсутність належ-
них природоохоронних систем (очисних 
споруд, оборотних систем водозабезпечен-
ня тощо), низький рівень експлуатації існу-
ючих природоохоронних об’єктів; відсутність 
належного правового та економічного меха-
нізмів, які стимулювали б розвиток екологіч-
но безпечних технологій та природоохорон-
них систем; відсутність належного контролю 
за охороною довкілля. 

Науково-технічна революція змінює від-
носини людини з природою, створює нові 
умови її існування, помітно впливає на спо-
сіб її життя і праці. Використовуючи сучасні 
засоби виробництва, людство впливає на 
природу в планетарному масштабі. Різке 
збільшення масштабів такого впливу загос-
трило проблему передбачення наслідків 
людської діяльності. Екологічне прогнозу-
вання стало необхідною умовою оптимізації 
процесу взаємодії суспільства і природи. 
Тому важливо мати екологічно-економічну 
оцінку науково-технічного прогресу. Ця су-
перечливість пов’язана з нерівномірністю 
розвитку різних галузей виробництва, науки 
і техніки. Подальше вдосконалення техніки 
має здійснюватись із урахуванням її негати-
вного впливу на стан природного середо-
вища. В умовах структурної перебудови 
економіки України, заміни застарілої техніки 
і технології новими відкриваються широкі 
можливості для помітного зменшення нега-
тивного впливу виробничої діяльності на 
природу. 

У сучасній екологічній ситуації важливо 
при оцінюванні економічної ефективності 

науково-технічного прогресу враховувати 
екологічні наслідки впровадження нової те-
хніки, проводити комплексні екологічно-
економічні експертизи нової техніки. Такій 
експертизі мають підлягати не тільки ство-
рені техніка і технології, а й технічні ідеї, 
розробки, проекти нових технічних засобів. 

Охорона природи стала одним із основ-
них пріоритетів нашої держави, оскільки 
збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття є основою, яка забезпечує мо-
жливість будь-якого природокористування 
та розвитку суспільства. Але в умовах від-
сутності достатніх державних коштів для 
здійснення природоохоронних проектів зу-
силля державних органів, перш за все Міні-
стерства охорони навколишнього природно-
го середовища і ядерної безпеки, не були 
спрямовані на формування нормативної та 
організаційної бази охорони довкілля, яка 
могла б ефективніше запрацювати з поліп-
шенням економічного становища в Україні. 
Нерозумне господарювання, велика розо-
раність ґрунтів, забрудненість водних ресу-
рсів, нагромадження величезної кількості 
відходів (в Україні ця цифра сьогодні сягає 
вже 20 млрд т; це величезна кількість, яка 
до того ж щороку зростає приблизно ще на 
мільйон), забруднення атмосферного повіт-
ря у більше ніж 50 населених пунктах, про-
живання в яких пов’язане з ризиком для 
здоров’я людини, – всі ці фактори не могли 
не призвести до того сумного стану здо-
ров’я. У розробках Всесвітньої організації 
охорони здоров’я є дані, що з урахуванням 
рівня економічного розвитку країни стан 
здоров’я населення залежить від екологіч-
ної ситуації на 20–80%. Для України цей 
показник обраховано приблизно як 57%, 
тобто стан нашого здоров’я залежить від 
довкілля десь на 60%. 

Фактично держава мала й має різні ва-
желі впливу на природокористувачів, аби 
примусити їх не порушувати вимог екологіч-
ної безпеки, вести екологічно збалансоване 
господарство. Звичайно, ще треба багато 
зробити щодо впорядкування норм законо-
давства з цього питання, але слід подбати й 
про те, щоб додержання екологічних вимог 
було вигідним для підприємств – лише тоді 
вони його виконуватимуть. Тільки застосу-
ванням засобів адміністративного впливу 
(контроль, адміністративна відповідальність 
конкретних керівників підприємств) ще ніко-
ли не вдавалося забезпечити ефективного 
дотримання законодавчих норм. Під еконо-
мічними ж важелями впливу слід розуміти 
не тільки плату за використання природних 
ресурсів, забруднення навколишнього се-
редовища, складування відходів, а й впро-
вадження податкових пільг за використання 
екологічних технологій, збалансоване виро-
бництво. 
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Науковими дослідженнями щодо вивчен-
ня і розробки заходів зі збереження біологі-
чного різноманіття зайняті фахівці наукових 
інститутів та центрів, насамперед, Націона-
льної академії наук (НАН): Інститутів ботані-
ки, зоології, гідробіології, географії, біології 
південних морів, екології Карпат, молекуля-
рної біології, мікробіології, клітинної біології 
та генетичної інженерії, Ради по вивченню 
продуктивних сил, Центрального ботанічно-
го саду, Донецького ботанічного саду та ін-
ших; Інститутів Української академії аграр-
них наук (УААН): землеустрою, рослинницт-
ва, землеробства, агроекології, ветеринар-
ної медицини, розведення і генетики тва-
рин, птахівництва, селекційно-генетичний, 
винограду і вина та інші; факультети і кафе-
дри екологічного профілю навчальних за-
кладів тощо. Ряд питань, пов’язаних з нау-
ковими дослідженнями та управлінням у цій 
сфері, вирішують наукові центри, лаборато-
рії й інститути при центральних органах ви-
конавчої влади, зокрема, Український нау-
ково-дослідний інститут екологічних про-
блем та Український науковий центр еколо-
гії моря при Міністерстві охорони навколиш-
нього природного середовища та ядерної 
безпеки. 

Формує, забезпечує та реалізує держав-
ну політику в галузі охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального ви-
користання і відтворення природних ресур-
сів Міністерство охорони навколишнього 
природного середовища та ядерної безпеки 
України (Мінекобезпеки), тобто саме це Мі-
ністерство здійснює нормативно-правове 
регулювання, комплексне управління та 
екологічний контроль щодо охорони, вико-
ристання і відтворення. 

В умовах державної монополізованої 
економіки ні штрафи, ні економічні санкції 
не могли бути достатньо ефективними: 
гроші, які нібито мали спрямовуватись на 
екологічні проекти, перекладалися з однієї 
державної кишені до іншої. Лише наявність 
різних форм власності природокористува-
чів, рівність їх перед законом, відповідно до 
ст. 13 Конституції, дали державі можливість 
ефективно впливати на стан справ в охоро-
ні довкілля; держава має можливість става-
ти на позицію особи і захищати її права, 
оскільки за всіх природокористувачів, які є 
суб’єктами комунальної чи приватної влас-
ності, держава вже не відповідає. 

Стаття 16 Конституції визначає “забезпе-
чення екологічної безпеки і підтримання 
екологічної рівноваги на території України, 
подолання наслідків Чорнобильської катас-
трофи – катастрофи планетарного масшта-
бу, збереження генофонду Українського на-
роду” обов’язками держави. Отже, екологіч-
на функція держави має розвиватися знач-
но ширше. 

Стаття 49 Основного Закону передбачає 
не тільки право кожного на охорону здо-
ров’я, але й обов’язок держави дбати про 
санітарно-епідемічне благополуччя. 

У статті 85 (п. 6) зазначено, що парла-
мент затверджує загальнодержавні програ-
ми охорони довкілля. 

Стаття 92 визначає, що тільки законами 
як правовими актами вищої юридичної сили 
визначаються “правовий режим власності”, 
основи екологічної безпеки, “засади викори-
стання природних ресурсів, виключної (мор-
ської) економічної зони, континентального 
шельфу, освоєння космічного простору”. 

Таким чином, як ми бачимо, держава має 
необхідні правові норми на конституційному 
рівні для подальшого успішного вирішення 
тих екологічних проблем, які наявні в Украї-
ні. 

Але, звичайно, одним лише Основним 
Законом створити повноцінну правову базу 
для суттєвого поліпшення екологічної ситу-
ації неможливо. Одна з основних проблем 
розвитку екологічного законодавства сього-
дні полягає в тому, що закони, які приймає 
Верховна Рада, часто мають декларативний 
характер, вони не є законами прямої дії, як 
Конституція. Закони приймають, але в них 
міститься багато посилань на інші законо-
давчі акти, тому виникає необхідність у при-
йнятті додаткових положень чи навіть змін. 
Але ж якщо ми передбачили у Конституції 
України, що норми екологічної безпеки ви-
рішуються законодавчими актами, то вже 
жодні постанови Кабінету Міністрів чи рі-
шення міністерств і відомств не можуть ре-
гулювати цю сферу. 

Звичайно, під час роботи над екологіч-
ним законодавством треба враховувати й 
зарубіжний досвід. Але Україна має й бага-
то власних відкриттів у галузі екологічного 
права, які ще невідомі в інших країнах. Се-
ред них – Закон “Про охорону атмосферно-
го повітря”, у якому йдеться про оплату ви-
користання повітря у промислових потре-
бах. Природний ресурс використовується 
для виробництва, і ніхто за це не платить. 
На жаль, хоч після прийняття Закону і були 
дані вказівки про розроблення відповідних 
нормативів з визначення та нарахування 
платні, але саме через відсутність цих ме-
тодик згодом Мінекобезпеки порушило пи-
тання про скасування ряду положень Закону 
замість відкладення введення відповідних 
статей у дію. 

Загалом же першочергова причина тієї 
екологічної ситуації, яку ми маємо сьогодні 
в Україні, – екологічний та екологічно-право-
вий нігілізм, ігнорування вимог екологічної 
безпеки у господарській діяльності. 

Отже, державне регулювання у цій сфері 
не може існувати без ефективної системи 
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нагляду за станом середовища, тобто без 
системи моніторингу, що постійно діє. 

Екологічний моніторинг довкілля є сучас-
ною формою реалізації процесів екологічної 
діяльності за допомогою засобів інформати-
зації і забезпечує регулярне оцінювання і 
прогнозування стану середовища життєдія-
льності суспільства та умов функціонування 
екосистем для прийняття управлінських рі-
шень щодо екологічної безпеки, збереження 
природного середовища та раціонального 
природокористування. 

Створення та функціонування Державної 
системи екологічного моніторингу довкілля 
має сприяти здійсненню державної екологі-
чної політики, яка передбачає: 
– екологічно раціональне використання 

природного та соціально-економічного 
потенціалу держави, збереження сприят-
ливого середовища життєдіяльності сус-
пільства; 

– соціально-екологічне та економічно ра-
ціональне вирішення проблем, які вини-
кають у результаті забруднення довкіл-
ля, небезпечних природних явищ, тех-
ногенних аварій і катастроф; 

– розвиток міжнародного співробітництва 
щодо збереження біорізноманіття при-
роди, охорони озонового шару атмос-
фери, запобігання антропогенній зміні 
клімату, захисту лісів і лісовідновлення, 
транскордонного забруднення довкілля, 
відновлення природного стану Дніпра, 
Дунаю, Чорного і Азовського морів. 

До основних пріоритетів охорони довкіл-
ля та раціонального використання природ-
них ресурсів належать: 
– гарантування екологічної безпеки ядер-

них об’єктів і радіаційного захисту насе-
лення та довкілля, зведення до мінімуму 
шкідливого впливу наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС; 

– поліпшення екологічного стану басейнів 
річок України та якості питної води; 

– стабілізація та поліпшення екологічного 
стану в містах і промислових центрах 
Донецько-Придніпровського регіону; 

– будівництво нових та реконструкція дію-
чих потужностей комунальних очисних 
каналізаційних споруд; 

– запобігання забрудненню Чорного та 
Азовського морів і поліпшення їх еколо-
гічного стану; 

– формування збалансованої системи при-
родокористування та адекватна структу-
рна перебудова виробничого потенціалу 
економіки, екологізація технологій у 
промисловості, енергетиці, будівництві, 
сільському господарстві, на транспорті; 

– збереження біологічного та ландшафт-
ного різноманіття, заповідна справа. 

ІV. Висновки 
Таким чином, державна політика у сфері 

екології, як і в будь-якій іншій сфері, має 
базуватися на стабільній системі законо-
давства, актів, нормативів, але ця система, 
особливо в період економічних криз, має 
бути еластичною, тобто вміти швидко реа-
гувати на зміни навколишніх компонентів, 
вміти пристосовуватися до змін занадто 
складного середовища. І це є дуже ефекти-
вним засобом подолання екологічної кризи 
та забезпечення природоохоронної функції 
держави. 

Правовий механізм має надати основним 
напрямам чіткої цілеспрямованості, форма-
льної визначеності, загальнообов’язковості, 
сприяти врегулюванню відносин у галузі 
екології, застосуванню превентивних, опе-
ративних, стимуляційних і примусових захо-
дів до юридичних та фізичних осіб щодо 
використання природних ресурсів та їх від-
ходів і юридичної відповідальності за пору-
шення екологічного законодавства. 

Державна система екомоніторингу до-
вкілля є інтегрованою інформаційною сис-
темою, що здійснює збирання, збереження 
та оброблення екологічної інформації для 
відомчого й комплексного оцінювання і про-
гнозу стану природних середовищ, умов 
життєдіяльності, вироблення обґрунтованих 
рекомендацій для прийняття ефективних 
соціальних, економічних та екологічних рі-
шень на всіх рівнях державної виконавчої 
влади, удосконалення відповідних законо-
давчих актів, а також виконання зобов’язань 
України з міжнародних екологічних угод, 
програм, проектів і заходів. 
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Annotation 
An author is consider the issue of the day 

of adjusting of government purchases in 
Ukraine, ways and mechanisms of their per-
mission are offered in accordance with modern 
economic and political terms, foreign experi-
ence. 

Анотація 
Розглянуто актуальні проблеми у сфері 

регулювання державних закупівель в Украї-
ні, запропоновано шляхи та механізми їх 
вирішення відповідно до сучасних економіч-
них та політичних умов і світового досвіду. 

Ключові слова 
Прок’юремент, система державних заку-

півель, уповноважений орган, електронні 
торги, операційний аудит, фінансовий конт-
роль. 

І. Вступ 
Розвиток системи державних закупівель, 

створення умов для її ефективного функці-
онування, підвищення рівня конкуренції в 
цій сфері та забезпечення її прозорості на 
сьогодні є найактуальнішим пріоритетним 
напрямом внутрішньої державної політики. 
Останніми роками саме сфера державного 
прок’юремента в Україні переживає складні 
часи, що має дуже негативні наслідки для 
розвитку економіки країни в цілому. На су-
часному етапі розвитку України управління 
державними закупівлями здійснюється в 
ручному режимі, а інформація про них за-
лишається закритою від громадян та гро-
мадських організацій. Недосконалість чин-
ного Положення про закупівлю товарів, ро-
біт і послуг за державні кошти (далі – Поло-
ження), затвердженого Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 17.10.2008 р. № 921, 
зі змінами, а також бездіяльність уповнова-
женого органу у сфері державних закупівель 
призвели до падіння конкуренції, недотри-
мання відкритості та прозорості на всіх ста-
діях закупівлі, а також максимальної еконо-
мії та ефективності. Найбільш розповсю-
дженими явищами є корупційні дії і зловжи-
вання замовників торгів, адже сучасна сфе-
ра прок’юремента не вирішує основних 
принципів державних закупівель, зокрема: 
не дискримінації учасників та об’єктивного і 
неупередженого оцінювання тендерних про-
позицій. 

Проблемам розвитку сфери державних 
закупівель присвячені праці таких вітчизня-
них науковців, як: О. Костусєв, О. Овсянюк-
Бердадіна, А. Савченко, В. Смиричинський, 
О. Шатковський та ін. 

Водночас, незважаючи на актуальність 
відповідної проблематики, регулювання сфе-
ри державних закупівель в Україні ще не 
стало пріоритетним напрямом для наукових 
досліджень, тому, передусім, аналізується в 
працях практичних працівників правоохо-
ронних та контрольних органів. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити актуальні про-

блеми у сфері регулювання державних за-
купівель, проаналізувати їх та визначити 
шляхи і механізми їх вирішення. 

ІІІ. Результати 
На сьогодні основним проблемним пи-

танням у цій сфері залишається неврегу-
льованість зазначених відносин на законо-
давчому рівні, що можливе лише за допомо-
гою прийняття Верховною Радою України 
нового закону, що регулює сферу держав-
них закупівель, оскільки лише принципово 
новий законодавчий акт зможе усунути кри-
зу держзакупівель в Україні. 

Найбільш ефективним заходом щодо 
стабілізації ситуації у сфері державних за-
купівель в умовах фінансової кризи є при-
йняття зазначеного закону в редакції, що 
відповідатиме кращим світовим практикам, 
зокрема, директивам ЄС у сфері державних 
закупівель, оскільки міжнародні зобов’язан-
ня перед СОТ та чітко сформульована мета 
наближення національного законодавства 
до нормативної бази ЄС унеможливлюють 
відступ від міжнародних принципів і станда-
ртів у сфері державних закупівель. 

Отже, зобов’язання України полягають у 
необхідності зближення чинного і майбут-
нього законодавства України із законодав-
ством Європейського Союзу. З цією метою 
Україна має вживати заходів для забезпе-
чення того, щоб її законодавство поступово 
було приведене у відповідність із законо-
давством Європейського Союзу. 

Так, частина друга ст. 51 Угоди про парт-
нерство і співробітництво між Європейським 
Співтовариством і Україною в числі 16 пріо-
ритетних галузей, у яких необхідно забезпе-
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чити зближення законодавства, передбачає 
і державні закупівлі. Тому, враховуючи, що в 
Україні саме зараз відбувається процес за-
конодавчого врегулювання відносин у сфері 
державних закупівель, надзвичайно актуа-
льним є питання прийняття саме такого За-
кону, який би дав змогу запровадити спра-
ведливу інституційну основу для державних 
закупівель, на якій можна побудувати і на-
далі посилити та реформувати загальну 
систему закупівель відповідно до кращої 
європейської практики [2]. 

Таким чином, прийняття закону забезпе-
чить подальше функціонування системи 
державних закупівель, спрямоване на під-
вищення дієвості механізму закупівель то-
варів, робіт і послуг за державні кошти, під-
вищення рівня конкуренції у цій сфері з ура-
хуванням міжнародного права, зокрема за-
конодавства Європейського Союзу та норм і 
правил Світової організації торгівлі. 

Також слід зазначити, що відсутність за-
конодавчо встановленого правового поля у 
сфері державних закупівель призводить до 
руйнування прозорості системи держзакупі-
вель. 

Так, за даними Рахункової палати Украї-
ни, останнім часом домінує неконкурентна 
процедура закупівлі в одного учасника. Як-
що в цілому за конкурентними процедурами 
закупівель у 2008 р. було укладено догово-
рів на суму понад 86,9 млрд грн, то за про-
цедурою закупівлі в одного учасника – на 
суму більш ніж 80,3 млрд грн, що становить 
48% від усієї суми укладених договорів [5]. 

Водночас важливу роль у сфері держав-
них тендерів, враховуючи аналогічний сві-
товий досвід, має відігравати й уповноваже-
ний орган у сфері державних закупівель. 
Так, Положенням спеціально уповноваже-
ним центральним органом виконавчої влади 
з питань координації держзакупівель визна-
чено Міністерство економіки України. 

До його основних функцій у цій сфері ві-
дносять:  
– розроблення проектів нормативно-пра-

вових актів щодо функціонування сис-
теми закупівель; 

– розгляд скарг, поданих учасниками до 
моменту укладення договору про заку-
півлю;  

– погодження застосування процедури торгів 
з обмеженою участю та процедури за-
купівлі в одного учасника; 

– надання роз’яснень щодо порядку за-
стосування законодавства у сфері заку-
півель;  

– розроблення та затвердження відповід-
них документів, що регулюють сферу 
держзакупівель; 

– подання правоохоронним органам ма-
теріалів про факти порушення встанов-
леного порядку проведення процедур 

закупівель, за які передбачена адмініст-
ративна чи кримінальна відповідаль-
ність;  

– затвердження навчальних програм з пи-
тань підготовки спеціалістів у сфері 
здійснення закупівель та підвищення їх 
кваліфікації;  

– видання інформаційного бюлетеня “Віс-
ник державних закупівель”; забезпечен-
ня функціонування веб-порталу з питань 
державних закупівель;  

– здійснення в рамках своїх повноважень 
контролю за дотриманням вимог зако-
нодавства у сфері закупівель; 

– організація навчання спеціалістів у сфе-
рі здійснення закупівель та підвищення 
їх кваліфікації з виданням відповідного 
сертифіката встановленого зразка;  

– прийняття рішення щодо визнання ре-
зультатів процедури закупівлі недійсни-
ми у випадках встановлення порушень 
законодавства тощо [3]. 

Отже, при покладенні на Мінекономіки 
зазначених функцій урядовцями були чітко 
враховані як позитивний світовий досвід 
функціонування відповідних державних струк-
тур, так і “прогалини” вітчизняного законо-
давства, що протягом лише чотирьох років 
провело незрозумілу ротацію уповноваже-
них органів: Мінекономіки – Антимонополь-
ний комітет України – Міжвідомча комісія з 
питань державних закупівель – Мінекономі-
ки. 

Проте, ретельне дослідження норматив-
но-правової бази, яка регулює питання дер-
жавних закупівель, а також дослідження 
стану системи державних закупівель, сис-
темність кризових явищ у цій сфері свід-
чить, що на сьогодні існує цілий ряд про-
блем щодо діяльності Мінекономіки як спе-
ціально уповноваженого центрального ор-
гану виконавчої влади з питань координації 
закупівель товарів, робіт і послуг за держа-
вні кошти. 

До основних проблемних питань у діяль-
ності Мінекономіки в сфері державних заку-
півель слід віднести: 

1) фактичну відсутність належного опе-
ративного (попереднього) та системного 
державного контролю за витрачанням дер-
жавних коштів, що призводить до геометри-
чного зростання порушень у сфері держав-
них закупівель; 

2) невелика чисельність кадрового поте-
нціалу, що здійснює координацію сфери 
державних закупівель (у центральному апа-
раті Мінекономіки – 25 осіб, а його територі-
альних підрозділах такі фахівці відсутні вза-
галі), призводить до зволікання з розглядом 
скарг на незаконні дії замовників торгів та 
здійснення перевірок щодо дотримання ро-
зпорядниками державних коштів норм чин-
ного законодавства. 
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Отже, не маючи достатньої кількості від-
повідних фахівців та розгалуженої територі-
альної мережі органів, Мінекономіки Украї-
нине в змозі належно забезпечити функції 
державного контролю у сфері державних 
закупівель. 

Крім того, до кризових явищ у цій сфері 
призводить розпорошення регуляційних 
функцій держави щодо нагляду, контролю 
та координації у сфері закупівель між різни-
ми органами виконавчої, законодавчої вла-
ди, а також громадськими організаціями і 
суб’єктами господарювання. Це створило 
неузгодженість, дублювання функцій між 
різними органами та не забезпечує єдиної 
державної політики у сфері закупівель. 

Назріла необхідність сконцентрувати на-
глядову та координаційну функції регулю-
вання системи державних закупівель у пов-
новаженнях єдиного органу державної вла-
ди. При цьому, в умовах фінансової кризи 
створення нової структури є серйозним тя-
гарем для Державного бюджету. 

Слід зазначити, що на сьогодні з-поміж 
державних органів, що здійснюють нагляд 
(контроль) у сфері держзакупівель лише 
Головне контрольно-ревізійне управління 
України має достатньо висококваліфікова-
них фахівців та розгалужену систему тери-
торіальних управлінь, здатних забезпечити 
здійснення постійного державного контролю 
за витрачанням державних коштів, оскільки 
до складу Державної контрольно-ревізійної 
служби в Україні входять: контрольно-
ревізійні управління в Автономній Республі-
ці Крим, 24 областях, містах Київ і Севасто-
поль та 562 контрольно-ревізійні відділи в 
районах, містах і районах у містах. 

І це попри те, що чинним законодавством 
за Головним контрольно-ревізійним управ-
лінням та його територіальними органами 
закріплено й інші функції у сфері державного 
прок’юремента: здійснення контролю, притяг-
нення до адміністративної відповідальності, 
взаємодія з правоохоронними та іншими 
державними органами, запобігання проявам 
корупції. 

Поряд з цим, одним із шляхів удоскона-
лення системи державних закупівель може 
стати запровадження електронної системи 
управління державними закупівлями, що 
дасть змогу значно підвищити прозорість та 
ефективність проведення конкурентних про-
цедур закупівель, зменшити негативний вплив 
бюрократизму, протекціонізму та суб’єкти-
візму під час вибору переможців тендеру. 
Для прикладу – наш північний сусід Російсь-
ка Федерація вже кілька років як перейшла 
на систему електронних торгів, поступово 
наближається до цього й Білорусь. 

Водночас реалізація електронних дер-
жавних закупівель є дуже актуальною для 
України. Так, оприлюднення в мережі Інтер-

нет інформації про торги, що проводяться, 
та про їх результати робить цей сектор дія-
льності держави відкритим та прозорим для 
кожного громадянина, що є дієвим засобом 
для боротьби з корупцією. 

Крім того, зазначене призводить до роз-
ширення переліку постачальників, що бе-
руть участь у проведенні торгів, покращання 
ефективності закупівель (здешевлення, при-
скорення та спрощення процедур торгів), 
дає змогу Україні стати повноправним учас-
ником світової системи електронної комер-
ції, що, наразі, формується. 

Водночас економічні тенденції й наслідки 
світової фінансової кризи засвідчили необ-
хідність удосконалення фінансово-бюджет-
ної політики й формування відповідних ме-
ханізмів державного фінансового контролю 
як вагомої складової фінансової системи 
країни. Так, важливим елементом стратегії 
попередження зловживань та неефективно-
го використання державних ресурсів висту-
пає посилення контролю за витрачанням 
державних коштів, передусім, підприємст-
вами – монополістами державного сектора 
економіки. 

При цьому, слід зазначити, що в умовах 
світової фінансової кризи канонічні (архаїч-
ні) методи контролю втрачають своє зна-
чення, сфера державного контролю за еко-
номним та ефективним витрачанням дер-
жавних коштів, перш за все, потребує вдос-
коналення та переорієнтації. 

Разом із власне контрольними функція-
ми назріла необхідність включати в рамках 
фінансового контролю елементи аудиту 
державних закупівель. 

Перші кроки з цього приводу вже зроб-
лені. Так, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.05.2009 р. № 506 затверд-
жено Порядок проведення органами держа-
вної контрольно-ревізійної служби держав-
ного фінансового аудиту окремих господар-
ських операцій [4]. 

Одним з основних завдань операційного 
аудиту є сприяння забезпеченню суб’єктами 
господарювання законного та ефективного 
використання державних чи комунальних 
коштів. 

При цьому, моніторингу підлягають пла-
тіжні доручення на проведення банківських 
розрахунків до їх підписання керівником 
суб’єкта господарювання за зобов’язаннями 
поточного та попередніх періодів, що сприяє 
попередженню та профілактиці негативних 
наслідків від здійснення “ризикових закупі-
вель”. 

Якщо зазначені заходи будуть вчасними і 
дієвими, то можна очікувати на їх позитив-
ний міні-вплив на фінансову кризу, оскільки: 
по-перше, забезпечуватиметься економія 
державних коштів через різницю в цінах, що 
застосовуються товаровиробниками й посе-



Серія: Державне управління, 2010 р., № 1 

 97 

редниками; по-друге, збільшиться надхо-
дження державних коштів до виробників, 
зокрема, українських, які здебільшого спла-
чують податки; по-третє, будуть мінімізовані 
підстави для масового звільнення працівни-
ків із вітчизняних підприємств. 

Таким чином, процес удосконалення фі-
нансового контролю у сфері державних за-
купівель має знаходитися в постійній дина-
міці, а сам контроль – відповідати умовам 
сьогодення і виступати одним із базових 
елементів боротьби з “тіньовою” економікою 
та фінансовим шахрайством задля забезпе-
чення прозорості, конкурентності та дієвості 
процедур держзакупівель, що є важливим 
фактором ефективного функціонування си-
стеми державних закупівель в Україні. 

ІV. Висновки 
Отже, результати цього дослідження сві-

дчать, що подальше регулювання сфери 
державних закупівель в Україні є доцільним 
з урахуванням таких шляхів його вдоскона-
лення: 

1. Терміново прийняти відповідний за-
кон, що регулює сферу державних закупі-
вель, з дотриманням, при цьому, міжнарод-
них норм та рекомендацій Світового банку 
та Світової організації торгівлі. 

2. Розробити та затвердити стратегію 
розвитку системи електронних державних 
закупівель, створити умови для появи інфо-
рмаційних ресурсів, на базі яких будуть 
проводитись електронні державні закупівлі в 
режимі он-лайн. 

3. Впорядкувати функції та повноважен-
ня контрольних органів у сфері державних 
закупівель. 
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торгівлі, систему заходів, що реалізуються 
органами державної виконавчої влади спі-
льно з регіональною біржею з метою ство-
рення умов економічної зацікавленості 
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Ключові слова 
Державне управління, виробництво, обіг, 

продовольча продукція, біржа, торгово-
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І. Вступ 
Продовольча забезпеченість є однією зі 

складних глобальних проблем людства. 
Особливо актуальною вона є для країн, що 
розвиваються, і держав з перехідною еко-
номікою, де через слабку розвинутість і не-
ефективність сільськогосподарського виро-
бництва, низьку платоспроможність насе-
лення, споживання продуктів харчування на 
душу населення значно нижче від прийня-
тих медичних норм. Ця обставина значною 
мірою загострює проблеми здоров’я людей, 
провокує соціальне напруження, формує 
залежність країни від імпортних постачань 
продовольства, підриває основи державної 
безпеки. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – запропонувати систему 

державного управління процесами вироб-
ництва й обігу продовольчої продукції в ре-
гіоні. 

ІІІ. Результати 
Актуальність організації системи держа-

вного управління процесами виробництва й 
обігу продовольчої продукції та фінансів на 
території регіону зумовлюється необхідніс-
тю забезпечення економічної й продоволь-
чої безпеки Запорізької області та України в 
цілому. 

Проект створення торгово-оптового рин-
ку (далі – ТОР) складається з двох частин: 

1) організація системи електронних ау-
кціонів, що проводяться біржею в режимі 
реального часу в загальнодоступній мережі 
Інтернет, у тому числі з метою закупівель 
продукції для державних і регіональних пот-
реб на регіональному оптовому ринку; 

2) ухвалення системи заходів, що реа-
лізуються органами державної виконавчої 
влади спільно з біржею з метою створення 
умов економічної зацікавленості суб’єктів 
регіонального ТОР і забезпечення збалан-
сованості обороту продовольчих товарів. 

Система електронних аукціонів, у свою 
чергу, має включати таке: формування й 
підтримку баз даних про попит і пропозицію 
в електронному вигляді в режимі реального 
часу, суміщене з функціонуванням Інтернет-
виставки; здійснення операцій між продав-
цями і покупцями безпосередньо в самій 
електронній біржовій торговій системі; вста-
новлення контрактних відносин між учасни-
ками торгів на підставі зареєстрованих у 
процесі торгів операцій з використанням 
електронного цифрового підпису; при пос-
тачаннях продукції для державних і регіона-
льних потреб проводиться аналіз ходу й 
результатів біржових торгів, а також коор-
динація дій державних і регіональних замо-
вників з боку виконавчої влади через упов-
новаженого координатора. 

Система заходів, що реалізуються орга-
нами державної виконавчої влади спільно з 

регіональною біржею з метою створення 
умов економічної зацікавленості суб’єктів 
ринку і збалансованості обороту продово-
льчих товарів, у свою чергу, включає: 
– концентрацію фінансових ресурсів бю-

джетів усіх рівнів для формування най-
більш об’єктивної ринкової ціни продук-
ції на конкретній території, у конкретний 
проміжок часу на основі економічної за-
цікавленості учасників біржового ринку; 

– поєднання ринку розміщення державних 
і регіональних замовлень із загальним 
регіональним електронним ТОР у ціло-
му; 

– забезпечення умов збалансованості обо-
роту продукції і фінансів на основі сфо-
рмованих ринкових цін у рамках біржо-
вого електронного товарно-оптового ри-
нку; 

– активізація обороту продовольчих това-
рів, збільшення доходів бюджету за раху-
нок реалізації клірингу й залучення віль-
них грошей банків для розрахунків конт-
рактних відносин та здійснення обов’яз-
кових платежів за наслідками торгів на 
біржовому ринку. 

На підставі аналізу визначено, що зага-
льними завданнями в період інституційних 
перетворень мають бути такі: 
– створення ефективної системи захисту 

прав власників [1]; 
– приведення регіональних програм у від-

повідність з державними, розробка регі-
ональних законодавчих актів; 

– створення інститутів інтеграційної еко-
номічної політики регіону; 

– стимулювання розвитку інститутів суспі-
льної самоорганізації асоціацій підприє-
мців, банків, профспілок, союзів спожи-
вачів, наукових співтовариств тощо. 

Можна виділити п’ять основних напрямів 
інституційних перетворень на регіональному 
рівні, які дадуть змогу підвищити ефектив-
ність регіональних інституційних структур. 
До них належать: моніторинг державного і 
регіонального регулювання ринків; створен-
ня й упровадження системи фінансових ін-
струментів (ф’ючерсних регіональних конт-
рактів) на сільськогосподарських ринках ре-
гіону; розробка й упровадження нових інсти-
тутів у галузі державних закупівель; ство-
рення інститутів з акумуляції інвестиційних 
ресурсів на рівні регіону; розробка та реалі-
зація регіональної концепції розкриття ін-
формації про стан і динаміку товарно-
оптового ринку. 

Підвищення ефективності торгів на ТОР 
пов’язане з переходом на нову технологічну 
основу їх проведення – електронні торги. 
Сучасні інформаційні Інтернет-технології 
приводять до різкого багаторазового зде-
шевлення операцій пошуку альтернатив на 
ринку і розширюють кон’юнктуру глобально-



Серія: Державне управління, 2010 р., № 1 

 99 

го ринку. Оскільки в основі електронної тор-
гівлі лежать інформаційні мережі й потоки, 
інтегровані в мережу Інтернет, то це покра-
щує транспарентність ринків: покупці і про-
давці практично миттєво отримують інфор-
мацію про ціни, якість і умови постачання, 
пропоновані різними конкурентами. Форму-
ється інформація для проведення найбільш 
ресурсоощадної аукціонної форми торгів. 
Крім того, електронні торги самі по собі зда-
тні до запобігання таким негативним яви-
щам, як криміналізація ринкових процесів, 
ухилення від податків, відплив капіталів за 
кордон. 

Створення електронної системи торгів із 
закупівлі (продажу) товарів і послуг для 
державних потреб у регіоні дає змогу реалі-
зувати: 
– забезпечення єдиних технологічних 

зв’язків з використанням сучасних інфо-
рмаційних технологій віртуального прос-
тору, недопущення роз’єднаності орга-
нів виконавчої влади регіону в питаннях 
державних закупівель і державного ре-
гулювання, що може призвести до втра-
ти економічного контролю і значних до-
даткових витрат при закупівлі товарів, 
робіт і послуг; 

– можливість проведення аналізу руху 
товарів для державних потреб та інших 
спеціальних питань з найменшими ви-
тратами; 

– забезпечення моніторингу, контролю й 
обліку вільних фінансових і матеріаль-
них ресурсів і тих, яких не вистачає; 

– аналіз фінансових і товарних потоків на 
регіональному та місцевому рівнях; 

– оптимізацію податкової, тарифної та 
митної політики у сфері торгових і фі-
нансових операцій; 

– економію бюджетних коштів, що виділя-
ються на закупівлю товарів і послуг для 
державних потреб (15–20% і більше); 

– інтеграцію в міжнародні інформаційні 
системи закупівель товарів і послуг для 
державних потреб. 

Необхідність вирішення намічених Про-
грамою створення ТОР масштабних і зна-
чущих із соціально-економічного погляду 
проблем за допомогою залучення й викори-
стання значних фінансових ресурсів пору-
шує питання про фінансову прозорість і кон-
троль за використанням державних бюдже-
тних коштів при реалізації Програми. 

Фінансова прозорість реалізації Програ-
ми має бути досягнута шляхом упрова-
дження довершеної системи програмно-
цільового фінансування реалізації Програми 
в цілому, а також окремих заходів і проектів, 
що проводяться в її рамках. Доцільним є 
використання інструментів оперативного 
фінансового контролю над заходами, що 
проводяться, і оцінювання кінцевих і промі-

жних результатів цих заходів. Дуже важли-
вим елементом слід вважати контрольова-
ність основних операторів трансфертів, що 
спрямовуються на вирішення передбачених 
завдань. Враховуючи високий рівень надій-
ності казначейської системи як оператора 
трансфертів, основна робота в цій галузі 
має бути сконцентрована на банківській си-
стемі регіону. Істотну допомогу тут надасть 
забезпечення фінансової прозорості витра-
чання коштів бюджетами регіонального й 
державного рівнів, а також використання 
інструментів фінансового контролю над ці-
льовим та ефективним використанням кош-
тів, що виділяються, підрядчиками – прива-
тними фірмами. 

Основний акцент зроблений на розвиток 
прогресивних механізмів залучення поза-
бюджетних ресурсів у сектор малого бізне-
су. У процесі реалізації програмних заходів 
закладається основа, що дає змогу після 
2010 р. створити умови для ресурсного за-
безпечення малого підприємництва за ра-
хунок внутрішніх джерел. 

Пріоритетні напрями Програми передба-
чають розробку нових схем роботи з банка-
ми і кредитно-фінансовими установами 
(створення спеціалізованих кредитних орга-
нізацій для фінансування малих і середніх 
підприємств, розвиток ринку цінних паперів 
малих і середніх підприємств). 

Необхідність створення міжрегіонального 
ТОР визначається рівнем розвитку агроп-
ромислового комплексу регіону й розмірами 
його товарних ресурсів, що в сукупності з 
платоспроможним попитом населення зу-
мовлює рівень ввезення і вивезення продо-
вольства. 

Міжрегіональний ТОР, перш за все, ви-
рішує проблеми продовольчого забезпе-
чення, незалежно від того, є регіон постача-
льником продукції чи її споживачем. Крім 
того, міжрегіональний ТОР, сформований 
на біржі, сприяє надходженню коштів до мі-
сцевого бюджету за рахунок легалізації тор-
гівлі. Нарешті, легалізація торгівлі сама по 
собі позитивно впливає на економіку. На 
міжрегіональному ТОР торгівля набуває 
реєстраційного характеру; полегшується 
уніфікація контрактів; підвищується рівень 
правового забезпечення електронних тор-
гових операцій на біржі. 

Специфіка міжрегіонального ТОР та аг-
рокліматичні умови регіону висувають ряд 
вимог до видів продовольства, які будуть на 
ньому представлені, а саме: істотна частка 
в харчовому раціоні населення; висока тра-
нспортабельність, що дає змогу перерозпо-
діляти продовольство між регіонами; прида-
тність до порівняно тривалого зберігання. 

Ми рекомендуємо проведення торгів на 
ТОР, використовуючи біржові механізми 
електронної торгівлі. Для наочної ілюстрації 
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проведення біржових торгів доцільно розг-
лянути технологію одного торгового дня. 

Регіональна біржа на підставі документів 
з акредитації формує електронну базу учас-
ників біржових торгів та ідентифікацію кож-
ного учасника шляхом призначення кодів. 
Код учасника торгів одночасно є номером 
аналітичного рахунка учасника для обліку 
гарантійних внесків і зобов’язань за резуль-
татами біржових торгів. 

Під біржовим товаром розуміють не ви-
лучений з обороту товар певного роду і яко-
сті, зокрема стандартний контракт і коноса-
мент на вказаний товар, допущений в уста-
новленому порядку біржею до біржової тор-
гівлі [3]. Торги ведуться за встановленою 
номенклатурою відповідно до системи коду-
вання товарів. 

Враховуючи, що сервер біржі в мережі 
Інтернет функціонує 24 години на добу без 
вихідних, кожен учасник біржових торгів у 
будь-який час може подати заявку на черго-
ві біржові торги, які проводяться за прави-
лами біржових торгів з 11:00 до 15:00 годи-
ни щодня з понеділка до п’ятниці. Елект-
ронна система торгів дає змогу приймати 
заявки в такому вигляді: активна заявка на 
продаж продукції, активна заявка на купівлю 
продукції. 

У день проведення торгів електронна то-
ргова система автоматично активує торгову 
сесію згідно з регламентом, унаслідок чого, 
згідно з умовами поданих на торги заявок, 
починають формуватися операції. До крите-
ріїв вибору заявок, що збігаються, входять 
такі параметри, як збіг коду номенклатури 
товарів, час подачі заявок, цінові параметри 
заявок, умови активації заявок у передба-
чених випадках. 

З метою забезпечення серйозності намі-
рів учасника торгів з купівлі або продажу 
продукції всі учасники біржових торгів роб-
лять гарантійні внески. Доступ державних і 
регіональних замовників в електронну тор-
гову систему може бути здійснений за од-
ним із запропонованих варіантів: безпосе-
редня участь у біржових торгах з біржового 
торгового залу через оператора біржі;  без-
посередня участь в електронних торгах че-
рез засоби телекомунікації і видалений тер-
мінал учасника електронних біржових тор-
гів; через одну з брокерських контор, акре-
дитованих на біржі як її члени, або постійних 
відвідувачів біржових торгів. 

Акредитовані учасники біржових торгів 
беруть участь у торговій сесії через окремі 
торгові термінали, використовуючи будь-
який з доступних способів передачі даних. 
Це може бути локальна мережа біржі, кор-
поративна мережа регіону або глобальна 
мережа Інтернет. 

У процесі проведення торгів першими 
задовольняються заявки на купівлю або 
продаж за такими правилами. 

За пріоритетом ціни: на купівлю – в порядку 
убування цін у заявках на продаж; на продаж – 
у порядку зростання цін у заявках на купівлю. 

За пріоритетом часу: при рівності заяв-
лених цін заявок задовольняються ті, які 
були подані раніше. 

Всі зареєстровані в процесі біржового 
торгу операції включаються в “Реєстр опе-
рацій” конкретної дати торгів. У період з 
15.00 до 16.00 години біржа здійснює пере-
вірку забезпеченості операцій, погоджує 
параметри операцій державних замовників 
або операцій, здійснених у їх інтересах, з 
координатором дій державних і регіональ-
них замовників на біржових торгах, відпові-
дно. У період з 16.00 до 18.00 години із за-
реєстрованих за наслідками біржових торгів 
контрактів біржа формує зведений кліринго-
вий звіт і робить усі необхідні дії для реалі-
зації клірингу зобов’язань учасників біржо-
вих торгів в банку, що обслуговує. Біржа не 
є стороною за біржовим контрактом, а здій-
снює їх реєстрацію. 

Розміщення державного й регіонального 
замовлення через відкриті біржові аукціони 
дає змогу забезпечити взаємне проникнення 
ринку продовольства, організовуваного виро-
бниками і споживачами продукції, в ринок 
державного й регіонального замовлення, за-
безпечує прозорість цінових показників роз-
міщення такого замовлення та саморегулю-
вання з урахуванням узагальненого попиту й 
пропозиції. Цінові показники такого ринку без-
посередньо впливають на доходи бюджету 
через деклароване біржею котирування ціни. 

Доходи й витрати бюджету формуються 
від різного рівня ціни продукції. При цьому 
ціни закупівель продукції для державних і 
регіональних потреб (витрачання бюджет-
них коштів), як правило, вищі за ціни, від 
яких розраховується база оподаткування 
підприємства. 

Система організації розміщення держав-
ного й регіонального замовлення не забез-
печує формування умов збалансованості 
обороту фінансів при виконанні бюджету 
поточного року на рівні цінового показника. 
Держава щорічно витрачає колосальні фі-
нансові ресурси при закупівлях продукції 
для державних і регіональних потреб. 

Цінові показники таких закупівель не мо-
жуть реально вплинути на стабілізацію ці-
нових показників ринку продукції відповідно 
до чинного законодавства. 

Використання біржових торгів з метою 
закупівлі продукції для державних і регіона-
льних потреб на ТОР дає змогу отримати 
рівень такої ринкової ціни, динаміку її зміни 
в часі та використовувати ці показники для 
регулювання доходів бюджету. Схема акти-
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візації регіонального товарно-оптового рин-
ку при проведенні державних і регіональних 

замовлень подана на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема активізації регіонального ТОР при проведенні державних та регіональних замовлень через біржі 

 

Запропоновані механізми розміщення 
державного й регіональних замовлень при-
водять відносини державних і регіональних 
замовників з постачальниками до функції 
узгодження попиту та пропозиції на ТОР 
через біржові торги. Технологія біржових 
торгів створює умови, за яких держава без-
посередньо бере участь у розвитку моделі 

цивілізованого ТОР. При цьому оборот про-
дукції між підприємствами будується за та-
ким самим принципом (рис. 2). Концентрація 
попиту і пропозиції в одному місці з метою 
контрактації дає змогу застосувати для збі-
льшення оборотності фінансових ресурсів 
на регіональному ринку систему біржового 
клірингу. 

 
ПІДПРИЄМСТВО

ПРОДАВЦІПОКУПЦІ
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при сплаті податків від рівня

котировок біржових цін

Контрактація

Кредитування
біржового
обороту

 
 

Рис. 2. Товарно-фінансовий оборот між підприємством та його контрагентами через біржові торги 

 
Враховуючи, що контрактні відносини на 

регіональному ринку, як правило, будуються 
між підприємствами, що обслуговуються в 
різних банках, застосування банківського 
клірингу неефективне. 

Біржовий кліринг будується на основі 
проведення розрахунків за рахунками спе-
ціалізованих брокерських контор, що пред-
ставляють інтереси різних підприємств, які 
на біржі є розрахунковими фірмами й обслу-
говуються в одному банку [1]. 

Проведення закупівель продукції для 
державних і регіональних потреб на біржо-

вому ринку, що регламентується і контро-
люється з боку держави, приведе до органі-
зації обороту продукції і між підприємствами 
на цьому самому ринку. 

Поточний контроль над цінами для цілей 
оподаткування з боку державної податкової 
служби приведе до забезпечення збалансо-
ваності цін витрачання бюджету з цінами, 
від яких розраховується база оподаткування 
підприємства, зникне економічна складова 
формування тіньового ринку. Збільшення 
обсягів податків, що стягуються, у відсотках 
від податкового потенціалу території дасть 
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змогу безболісно знизити ставки оподатку-
вання і тим самим зменшити податковий 
тягар. 

Активізація обороту продукції і фінансів 
на ТОР завдяки біржовим торгам, ліквідація 
тіньового ринку зумовить необхідність дій 
підприємств-виробників, спрямованих на 
підвищення ефективності виробництва й 
реалізацію продукції законними способами, 
а також необхідність займатися плануван-
ням виробництва і цін продукції, що вироб-
ляється. 

Біржа здатна представити на ринок сис-
тему такого планування через організацію 
обороту стандартних контрактів і організа-
цію хеджування виробників на біржовому 
ринку стандартних контрактів і реальних 
активів. 

Для досягнення поставленої мети необ-
хідно вирішити такі завдання: 
– сформувати нормативно-правову базу, 

що забезпечує виконання організаційних 
заходів і залучення адміністративного 
ресурсу до реалізації Програми; 

– для забезпечення участі в реалізації 
Програми державних органів влади за-
твердити умови економічного експери-
менту відповідно до цієї Програми; 

– розділити функції державних замовників 
при здійсненні закупівель товарів для 
державних потреб, передавши функції 
організатора торгів на ТОР біржам. При 
цьому функції покупця товарів слід за-
лишити за державними замовниками; 

– забезпечити збалансованість товарних і 
фінансових потоків на регіональному 
ТОР через використання рівня біржових 
котирувань цін (ринкових цін), що сфор-
мувалися, для контролю над закупівля-
ми товарів для державних потреб і для 
цілей оподаткування; 

– за рахунок погашення неплатежів сфо-
рмувати фонди: мобілізаційного резер-
ву, стратегічного й тактичного держав-
ного резерву, інтервенційні, інвестиційні, 
для реалізації цільових програм, для 
реалізації міжрегіональних і міжнарод-
них програм, для ведення наукової дія-
льності й організації впровадження нау-
кових розробок у повсякденне життя, 
для підтримки соціального розвитку сус-
пільства; 

– створити систему складів для нагрома-
дження, зберігання й роботи з активами 
фондів (резервного, стабілізаційного, ін-
вестиційного, інтервенційного); 

– організувати випуск подвійних складсь-
ких свідоцтв (далі – СС), забезпечених 
товарами таких фондів; 

– розробити заходи (за участю всіх заці-
кавлених міністерств і відомств) щодо 
використання активів таких фондів для 
досягнення мети Програми; 

– організувати на біржі заставу товарів, 
забезпечених подвійними складськими 
сертифікатами, для цілей випуску і ста-
більного обігу ф’ючерсних контрактів на 
торгах; 

– запровадити державних агентів з метою 
хеджування на біржових ринках термі-
нових контрактів і реальних товарів з 
використанням активів стабілізаційного 
й інтервенційного фондів. Забезпечити 
залучення до ринку стандартних контра-
ктів виробників. 

Доцільно забезпечити участь у реалізації 
Програми регіональних об’єднань, бюджет-
них і позабюджетних фондів, а також органі-
зацій, що фінансуються ними. Це дасть змо-
гу створити інфраструктуру корпоративного 
управління економікою, побудовану на прин-
ципах економічної зацікавленості, яка за-
безпечує просування заходів Програми на 
регіональному ТОР. 

ІV. Висновки 
Обґрунтовано необхідність існування між-

регіонального торгово-оптового ринку. За-
пропоновано проведення торгів на ТОР з 
використанням біржових механізмів елект-
ронної торгівлі. Створення електронної сис-
теми торгів із закупівлі (продажу) товарів і 
послуг для державних потреб у регіоні да-
ють змогу реалізувати: можливість прове-
дення аналізу руху товарів для державних 
потреб та інших спеціальних питань з най-
меншими витратами; забезпечення моніто-
рингу, контролю й обліку вільних фінансо-
вих і матеріальних ресурсів і і тих, яких не 
вистачає; аналіз фінансових і товарних по-
токів на регіональному та місцевому рівнях; 
оптимізацію податкової, тарифної та митної 
політики у сфері торгових і фінансових опе-
рацій; забезпечення на торгах достатнього 
рівня конкуренції та контролю за викорис-
танням бюджетних коштів регіонального й 
державного рівнів; економію бюджетних ко-
штів, що виділяються на закупівлю товарів і 
послуг для державних потреб. 

Запропоновані механізми розміщення дер-
жавного й регіональних замовлень приво-
дять відносини державних і регіональних 
замовників з постачальниками до функції 
узгодження попиту та пропозиції на ТОР 
через біржові торги. Технологія біржових 
торгів створює умови, за яких держава без-
посередньо бере участь у розвитку моделі 
цивілізованого ТОР. 

Інституційні перетворення на регіональ-
ному рівні дадуть змогу підвищити ефектив-
ність регіональних інституційних структур, 
активізації регіонального ТОР при прове-
денні державних та регіональних замовлень 
через біржі. 
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ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ 

Протас В.М. 
здобувач Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України 

 

Annotation 
The article is devoted to consideration of 

strategy development management of urban 
territory as system. The main steps of this 
process and their peculiarities are examined. 

Анотація 
Статтю присвячено розгляду проблеми 

управління стратегічним розвитком міста як 
системи. Розглянуто основні етапи цього 
процеси та їх особливості. 

Ключові слова 
Міський розвиток, чинники розвитку, 

управління розвитком, місцеві органи влади. 
І. Вступ 
Соціально-економічний розвиток є важ-

ливою складовою процесу розвитку міст у 
цілому, оскільки дає змогу протистояти спа-
дам, що відчувають деякі міста у зв’язку зі 
змінами в економіці і зростаючою глобалі-
зацією ринків. При цьому успішний соціаль-
но-економічний розвиток міста має бути 
двостороннім, тобто враховувати як попит, 
так і пропозицію. Попит визначається праг-
ненням міських властей стримувати місцеві 
витрати і залучати більше коштів ззовні, для 
чого необхідні зусилля щодо створення 
сприятливих інвестиційних умов у місті. З 
погляду пропозиції інтерес становить залу-
чення інвестицій для поліпшення інфра-
структури, включаючи будівництво нових 
доріг, модернізацію комунікацій тощо. При 
цьому інвестиційний клімат, поза сумнівом, 
залежатиме від конкурентоспроможності 
місцевої економіки, що складається з якості 
інфраструктури, кваліфікації робочої сили і 
географічних переваг. 

Питання управління соціально-економіч-
ними процесами на рівні міста розгляда-
ються у працях багатьох як вітчизняних, так 
і зарубіжних учених, зокрема, В. Бабаєва, 
Б. Данилишина, М. Долішнього, Л. Корець-
кого, Ю. Куца, Ю. Лебединського, В. Мамо-
нової, М. Чумаченка, I. Фомiна, Е. Берджеса, 
Д. Лічфілд, Р. Парка, Б. Робсона, Д. Сакса, 
У. Томаса, І. Турока, С. Файнштайна, 

Р. Фатхутдінова, П. Хілі, П. Холла та ін. 
Водночас вирішення багатьох проблем, які 
набули особливої актуальності на сучасно-
му етапі розвитку, зокрема щодо необхідно-
сті адаптації вітчизняних управлінських 
практик до новітніх умов з урахуванням 
чинників впливу на міський розвиток, не 
знайшло у них достатнього відображення. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення тих економіч-

них та соціальних чинників, котрі впливають 
найбільше на міський розвиток. 

ІІІ. Результати 
Досвід європейських міст демонструє, 

що останнім часом наявний відхід від тра-
диційних промислових і комерційних проек-
тів і програм до тих, які більше акцентують 
на задоволенні потреб місцевої громади. А 
це призводить і до змін у структурі витрат, 
призначених для забезпечення економічно-
го розвитку. На сьогодні пріоритетними на-
прямами фінансування є такі: задоволення 
потреб місцевих громад, забезпечення со-
ціального партнерства, підтримка інновацій і 
структурних змін, “просування” міста. Для 
цього реалізуються відповідні, у тому числі 
й фінансові, проекти, спрямовані на ширше 
використання технологій і телекомунікацій, 
розвиток транспорту і комунікацій, забезпе-
чення економічної та екологічної стійкості 
життя міста, наприклад, на основі змішаного 
розвитку. А міська економічна політика все 
більшою мірою робить акцент на ефектив-
ному використанні фінансових ресурсів, а 
не просто на сприянні максимізації економі-
чного зростання. 

При цьому слід враховувати, що в біль-
шості сучасних міст (за винятком мегаполі-
сів) основною економічною проблемою, на 
вирішення якої мають спрямовуватись пер-
шочергові зусилля міської влади, є пробле-
ма зайнятості. Робочі місця для місцевих 
мешканців є основною життєвою необхідніс-
тю. Також наявність відповідних робочих 
місць є дуже високим пріоритетом для бі-
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льшості міських мешканців. Крім того, бага-
тьма дослідниками визнається, що конкуре-
нтоспроможність місцевості або району та їх 
привабливість для внутрішніх інвесторів 
значною мірою залежать від людських ре-
сурсів – складу і кваліфікації потенційних 
працівників, їх ставлення до праці тощо. 

При цьому проблема безробіття “посідає 
головне місце в “кризі міста”, оскільки вона є 
одночасно і симптомом процесів, які підри-
вають міську економіку, і безпосередньою 
причиною убогості, поганих житлових умов і 
інших аспектів соціальних нестатків” [3, с. 2]. 
Наведена цитата підкреслює, що, оскільки 
проблеми ринку праці є одними з основних, 
то вони тісно пов’язані з багатьма іншими 
аспектами, які, у свою чергу, вирішуються за 
допомогою різних напрямів міської політики, 
за участю як органів влади, так і недержав-
них організацій. 

Ефективність діяльності міської влади в 
цьому напрямі визначається збільшенням 
робочих місць у конкретний проміжок часу. 
При чому для міста неважливо, чи перемі-
щаються робочі місця із сусідніх районів, чи 
це “нові” робочі місця. Більше того, одна з 
цілей міської політики – “перенесення” ро-
бочих місць з більш процвітаючих і приваб-
ливих районів у менш благополучні. 

Взагалі світова, зокрема європейська, 
практика накопичила чималий досвід вирі-
шення проблем міських ринків праці, виро-
бивши ряд різних підходів. Причому ці під-
ходи переважно є комплексними, такими, 
що охоплюють одночасно різні аспекти мі-
ського розвитку. Як типовий приклад можна 
навести концепцію “Дія для міст” (“Action for 
Cities”), що набула поширення в 1990-ті рр. 
в Європі. Її основною ідеєю було те, що 
будь-яка міська політика має включати чо-
тири обов’язкові напрями [5]: 

1. Допомога бізнесу. Передбачає заохо-
чення тих підприємств, що існують, і ство-
рення нових, а також допомогу в їх станов-
ленні та розвитку. Причому цей напрям: 
а) має реалізовуватися спільними зусилля-
ми органів влади, організацій приватного і 
третього сектора, тобто в рамках соціально-
го партнерства; б) супроводжуватися про-
грамами професійної підготовки та підви-
щення кваліфікації, що сприяє покращанню 
конкурентоспроможності міської економіки. 

2. Підготовка для трудової діяльності. 
Цей напрям зосереджено на випускниках 
шкіл, демонструє зв’язок “школа – трудова 
сфера” і організовує професійну підготовку 
молоді за головними напрямами діяльності, 
що користуються попитом у місті. У перспе-
ктиві це забезпечує постійний цикл здобуття 
та розвитку відповідних професійних знань і 
навичок, безперервності зайнятості і конку-
рентоспроможності на ринку праці. 

3. Підготовка територій. Цей напрям має 
завдання перетворення всіх міських районів 
на привабливі для розвитку підприємництва 
шляхом усунення занедбаності, ефективної 
експлуатації будівель, підготовки ділянок 
міської території для подальшого викорис-
тання, що включає у тому числі, й забезпе-
чення їх необхідною інфраструктурою та 
комунікаціями. Подолання негативного 
впливу “запустіння” міських територій на 
місцеву конкурентоспроможність, є, на дум-
ку багатьох авторів, важливим елементом 
створення робочих місць. 

4. Підвищення привабливості міста. Цей 
напрям стосується поліпшення якості життя 
і перетворення міських районів на приваб-
ливі для життя місця. Це важливе допов-
нення до політики на ринку праці щодо збе-
реження або залучення людей до високок-
валіфікованої і добре оплачуваної праці в 
центральних районах міста. 

Оскільки ми розглядаємо питання розви-
тку міста, то тут не можна обійтися без ана-
лізу тенденцій, які визначають зараз і ви-
значатимуть у майбутньому зміни на місь-
ких ринках праці. Можна виділити декілька 
таких тенденцій. 

По-перше, загальною тенденцією є відхід 
від некваліфікованої і ручної праці до висо-
копрофесійної, що пов’язано з більш тісною 
інтеграцією нашої економіки в європейську і 
світову, а отже, з посиленням конкуренції. 

По-друге, існує тенденція створення гну-
чкішого ринку праці, з великими фірмами, 
які можуть надати більше робочих місць з 
неповною зайнятістю, тимчасову або корот-
кострокову роботу. Якщо така тенденція 
збережеться, то актуальним стане питання 
зміни структури і форм роботи дитячих до-
шкільних установ, оскільки збільшиться кі-
лькість жінок, які сьогодні доглядають за 
дітьми, але в майбутньому захочуть працю-
вати неповний робочий день. 

По-третє, зростання зайнятості навряд 
чи відбуватиметься за рахунок зростання 
великих фірм, оскільки більшість з них пос-
лідовно прагнуть скорочувати і знижувати 
витрати, керуючись при цьому відомою фо-
рмулою: скорочення наполовину працівників 
при одночасному підвищенні їм заробітної 
плати у два рази дає змогу підвищити ефек-
тивність у три рази [4]. Отже, нові робочі 
місця з’являтимуться за рахунок появи но-
вих малих і середніх підприємств та транс-
формації малих підприємств у середні в ре-
зультаті зростання й розвитку. 

По-четверте, все більше людей прагне 
до самозайнятості, що також може сприяти 
зниженню рівня міського безробіття. Проте 
таке прагнення має супроводжуватися зрос-
танням відповідних консультаційних і освіт-
ніх послуг для таких людей. 
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Нарешті, по-п’яте, усе більше змінюва-
тиметься структура галузевої зайнятості, що 
пов’язане зі зміною структури міської еко-
номіки взагалі. Так, у багатьох країнах спо-
стерігається певний занепад у містах у сфе-
рах фінансових послуг і роздрібної торгівлі 
(у частині безпосередніх транзакцій), що 
пов’язане з їх істотною “віртуалізацією”. 

Водночас швидко відбувається розвиток, 
зокрема, таких галузей: 
– освіти і науки, особливо пов’язаних зі 

сферою високих технологій, що призво-
дить до збільшення кількості технополі-
сів, технопарків тощо; 

– охорони здоров’я, культури, розваг, 
спорту, що пов’язано з можливістю лег-
кого доступу до установ цих галузей за-
вдяки громадському транспорту; 

– цілодобового надання товарів і послуг, 
що пов’язано зі змінами стилю життя ба-
гатьох городян; 

– туризму, що пов’язано з поліпшенням 
транспортного сполучення і інфраструк-
тури в цілому; 

– екологічної безпеки, що є незмінною 
складовою поняття сталого розвитку су-
часного міста; 

– виробництва традиційних місцевих то-
варів і послуг [1]. 

Як видно, забезпечити сталий економіч-
ний розвиток сучасного міста – завдання 
дуже непросте, вимагає стратегічного під-
ходу і залучення до цього процесу всіх заці-
кавлених сторін: місцевої влади, мешканців 
міста і бізнес-структур. Ефективне забезпе-
чення такого партнерства є запорукою 
створення того, що називається “успішна 
громада”, без наявності якої неможливо за-
безпечити постійний довгостроковий розви-
ток міста (у цьому контексті поняття “успіш-
на громада” поєднує в собі ряд таких по-
нять, як “заможна”, “благополучна”, така, що 
“розвивається” тощо). 

На підтвердження цієї тези можна навес-
ти результати дослідження, проведеного 
спільно Організацією Об’єднаних Націй і 
Всесвітнім банком більше ніж у 60 країнах 
[9], які свідчать про безперечну наявність 
прямого зв’язку “успішна громада – розви-
ток міста”. Хоча, як наголошується, цьому 
існує багато перешкод, серед яких: брак ко-
штів для фінансування комунальних служб і 
муніципальних програм; “перевантаженість” 
міських бюджетів соціальними зобов’язан-
нями; нераціональна політика центральної 
влади відносно міст і регіонів; відсутність 
реального рівного доступу всіх городян до 
якісної освіти й охорони здоров’я тощо. 

Дослідження показало, що для успішного 
подолання цих та інших перешкод необхід-
не обов’язкове виконання двох умов: ефек-
тивної програми стратегічного розвитку міс-
та й участь громадян у реалізації цієї про-

грами. Саме це, на думку авторів дослі-
дження (а ця думка базується на вивченні 
колосального досвіду з управління містами), 
призводить як до сталого розвитку міста, 
так і до створення “успішної громади”. При-
чому, як особливо відзначають автори, ці 
умови є характерними як для розвинутих 
країн, так і таких, що розвиваються, оскільки 
в сучасному глобалізованому світі багато 
проблем також мають глобальний характер, 
і скрізь громадяни прагнуть до поліпшення 
якості життя. 

На відміну від України й інших постра-
дянських держав, у західних, зокрема євро-
пейських країнах, існує досить стала тради-
ція здійснення загальних добровільних зу-
силь, спрямованих на забезпечення міцної 
основи для розвитку міст. Тому досить по-
ширеними поняттями є такі, як “цілі і за-
вдання громад”, що вживаються поряд з 
поняттями “цілі і завдання місцевих органів 
влади”. У зв’язку з цим, наприклад, П. Холл 
стверджує, що основні завдання громад по-
лягають у поліпшенні доступу і розширенні 
соціальних та економічних можливостей, 
розвитку місцевих послуг, щоб домогтися 
більшої ефективності в задоволенні місце-
вих потреб [3]. На практиці це призводить 
до того, що все частіше існуючі міські про-
блеми доводиться вирішувати спільними 
зусиллями влади і городян. 

Багато дослідників відзначає, що спільна 
діяльність органів влади, населення і при-
ватного сектора покращує якість управлін-
ських рішень і забезпечує ефективніше 
здійснення місцевих програм. Так, 
С. Фотергілл і Дж. Гаджин [2] детально роз-
глядають досвід співпраці місцевих консу-
льтантів, чиновників, керівників приватних 
компаній і громадян щодо розробки місце-
вих ініціатив і вироблення глибшого розу-
міння того, як можуть бути вирішені місцеві 
проблеми. При цьому автори говорять про 
таке поняття, як “об’єднувальний імпульс” 
громади; як такий вони розглядають тери-
торіальну ідентичність. На їх думку, цей 
об’єднувальний імпульс є міцною основою 
для поєднання різних інтересів і створення 
єдиного бачення того, як має існувати і роз-
виватися громада. Дійсно, можна погодити-
ся з тим, що успіх громад залежатиме від 
того, наскільки вони можуть об’єднатися 
довкола цілей і завдань, а також від міри, 
якою місцеві жителі можуть ідентифікувати 
себе з цими цілями. Як відзначив із цього 
приводу Р. Тауб [7], громади можуть сприя-
ти співпраці, загальним цілям і впевненості, 
і відображати це в програмних заявах і полі-
тичних обіцянках. 

Щодо соціального партнерства, то не 
можна не згадати про дві пов’язані з ним 
проблеми: “справедливе” представництво і 
розподіл повноважень. Так, попри свою ва-
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жливість, наприклад, для економічного роз-
витку або наявності широкого кола місцевих 
інтересів, впливові місцеві групи, організації 
й окремі особи не обов’язково є представ-
никами місцевого населення або бізнесу. 
Часто вони досягають шанованого стано-
вища в громаді, заснованого на їх роботі в 
певному регіоні, завдяки своїм навичкам 
або досвіду, тому вони, поза сумнівом, мо-
жуть виступати учасниками соціального 
партнерства. Але в такому разі необхідне 
створення “противаги” їм у вигляді незалеж-
них, як правило, громадських організацій. Ці 
організації представлятимуть ту частину 
громади, ті групи, яким важко виступати са-
мостійно, надаватимуть їм професійну кон-
сультативну й іншу допомогу (наприклад, 
щодо здобуття фінансування з державних і 
приватних джерел). 

Взагалі багато дослідників стверджують 
про виняткову важливість створення пред-
ставницьких комітетів для управління міс-
цевими програмами, відзначаючи при цьо-
му, що “надійні” представники мають пред-
ставляти структуру місцевих груп. Це дає 
можливість “розширення прав і можливос-
тей” громад шляхом найширшого й ефекти-
внішого представництва місцевих інтересів. 

У свою чергу, повноваження наділяють 
місцевих жителів можливістю впливати на 
прийняття рішень і їх ратифікацію в пред-
ставницьких комітетах. Але при цьому роз-
ширення повноважень вимагає програм, які 
дають змогу громадянам дістати ширший 
доступ до послуг і більшою мірою впливати 
на використання суспільних ресурсів, на-
приклад, таких як забезпечення житлом. 

Крім того, “розвиток громади” інтерпре-
тує розширення повноважень як практичну 
стратегію соціального партнерства, оскільки 
місцеві органи влади і приватний сектор 
можуть відігравати важливу роль у наданні 
допомоги людям у збільшенні їх можливос-
тей і прийнятті усвідомленого вибору щодо 
свого майбутнього. Так, наприклад, місце-
вий орган влади може надати орендарям 
муніципального житла шанс викупити його, 
батькам – більший вибір шкіл, пацієнтам – 
можливість вибрати медичне обслуговуван-
ня, яке вони отримують. У зв’язку з цим 
Е. Вест [8] відзначає, що такі поняття, як 
різноманітність, вибір та ініціатива міцно 
затвердилися в лексиконі розвитку громади, 
оскільки вони є найважливішими складови-
ми можливостей. 

Слід згадати, що крім розширення пов-
новажень існує й інший популярний підхід 
для збільшення можливостей – розвиток 
місцевих підприємств, які приймають на ро-
боту людей з тим, щоб вони брали участь у 
розвитку місцевої економіки й одночасно 
розвивали навички, необхідні для майбут-
нього. Особливо цей підхід популярний у 

Сполучених Штатах Америки, де він часто 
використовується як основна стратегія для 
розвитку локальних територій і розширення 
прав і можливостей місцевих жителів. 

Взагалі основною метою партнерства є 
забезпечення ефективної структури управ-
ління для виконання цілей і завдань розвит-
ку території та громади, погоджених парт-
нерами. Необхідним для цього є виконання 
таких умов: 

1) партнерство має давати змогу мене-
джерам місцевих програм розвитку працю-
вати спільно з місцевими політиками, чино-
вниками і представниками приватного, кор-
поративного й некомерційного секторів. Хо-
ча координація різних інтересів інколи важ-
ка, але вона має важливе значення для за-
безпечення успіху програм; 

2) партнерство має створити ефективні 
управлінські структури для реалізації зага-
льних цілей партнерів. Управлінська й орга-
нізаційна структури мають відповідати ці-
лям, поставленим керівниками місцевих іні-
ціатив; 

3) партнерство має пов’язувати різні 
програми в погоджені стратегічні плани. Це 
сприяє збільшенню корисності реалізації 
окремих програм для громади, а також за-
безпечує нові можливості у сфері соціаль-
ного забезпечення, охорони здоров’я, осві-
ти, дозвілля тощо, розширює доступ горо-
дян до послуг. 

Розглядаючи соціальне партнерство, хо-
тілося б згадати доповідь британській неза-
лежній Комісії з питань майбутнього третьо-
го сектора, названу як “Вирішення проблеми 
розвитку добровільної роботи в ХХ столітті”. 
Крім того, що у доповіді зроблено висновок 
про те, що “добровільні і суспільні організа-
ції в усьому їх різноманітті є величезним 
ресурсом, їх незалежність має бути збере-
жена” [6]. У ній наголошується, що стосовно 
третього сектора необхідно керуватися шіс-
тьма основними принципами [6]: 
– державна (місцева) політика має визна-

ти унікальні якості добровільної роботи; 
– партнерство має будуватися на рівній 

основі; 
– роль отримувачів послуг має вирішаль-

не значення для розвитку цього сектора; 
– добровільні організації завжди повинні 

мати можливість вільно виступати як за-
хисники громадян; 

– сектор має управлятися професійно, 
без відхилень від своїх цілей і завдань; 

– різноманіття джерел фінансування є 
однією з найкращих гарантій незалеж-
ності. 

Викладене вимагає реалізації ряду захо-
дів, які мають бути реалізовані у відносинах 
між різними секторами. Отже, необхідними 
є: 
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– підтримка угоди або кодексу належної 
практики щодо майбутніх відносин між 
державним і третім сектором, заохочен-
ня органів влади до прийняття стратегі-
чного підходу до своїх відносин з органі-
заціями третього сектора; 

– розробка моделей діяльності й управ-
ління для організацій третього сектора; 

– створення консорціуму з вивчення нових 
джерел фінансування соціального парт-
нерства, особливо на місцевому рівні; 

– сприяння у створенні транснаціональних 
партнерських відносин; 

– розробка стандартів якості для третього 
сектора, що дасть можливість оцінити 
управління організаціями цього сектора і 
ефективність їх діяльності; 

– розвиток і підтримка зв’язків з приват-
ним сектором через спільне членство в 
комітетах, реалізацію спільних програм і 
проектів та обмін досвідом. 

Коли суб’єкти отримують доступ до про-
цесу прийняття рішень у рамках партнерсь-
ких відносин або за допомогою інших засо-
бів, вони мають розвивати свої можливості 
для участі в місцевих економічних і соціаль-
них ініціативах, створюючи необхідний по-
тенціал для стратегічного розвитку міста. 
Багато дослідників визнають роль громади 
(громадян, громадських і комерційних орга-
нізацій) щодо надання допомоги місцевим 
органам влади стосовно створення страте-
гічної спрямованості й управління програ-
мами розвитку та визнають необхідність 
створювати можливості для досягнення цієї 
мети. Створення таких можливостей може 
відбуватися за чотирма напрямами: 
– розвиток умінь та навичок: планування 

проектів, складання бюджету і збір кош-
тів, управління, організація, розвиток, 
комунікабельність і вміння налагоджува-
ти зв’язки; 

– отримання знань: зокрема, щодо про-
грам розвитку і організацій, їх систем, 
пріоритетів тощо; 

– накопичення ресурсів: сприяння появі 
організацій, бажано місцевих, здатних 
виконувати роботу в рамках програм ро-
звитку; 

– збільшення влади і впливу: забезпечен-
ня здатності справляти вплив на плани, 

пріоритети і дії ключових місцевих (і 
державних) установ. 

При цьому створення потенціалу є про-
цесом, який включає: розширення прав і 
можливостей громад, оскільки люди насам-
перед працюють для себе; можливість 
створення структур і мереж для сприяння 
цьому процесу; розуміння відповідальності 
за своє майбутнє. 

ІV. Висновки 
Таким чином, як можна бачити, забезпе-

чення сталого розвитку сучасного міста є 
неможливим без належного врахування 
економічних і соціальних чинників цього ро-
звитку. Звичайно, існує ще ряд чинників мі-
ського розвитку, наприклад, інфраструктурні 
й екологічні, які також впливають на нього, 
тому їх розгляд має стати предметом нашо-
го подальшого дослідження. 
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Annotation 
By the reason of results the sociologic ex-

ploring was determined demands to the rules, 
habits, skills, abilities, moral-ethic qualities. 

Анотація 
На основі даних соціологічного дослі-

дження визначено вимоги до керівників, 
уміння, навички, здібності та морально-
етичні якості. 

Ключові слова 
Вимоги до керівника, компетентність, 

професійні вимоги, організаторські здібнос-
ті, морально-етичні якості. 

І. Вступ 
Побудова демократичної соціальної 

держави вимагає приділення підвищеної 
уваги такому інституту, як державна служба, 
оскільки саме державні службовці уособ-
люють в собі владу безпосередньо на тери-
торіях, в державних органах та установах. 
Державний службовець виконує особливі за 
соціальною значущістю професійні обов’яз-
ки, діє від імені держави та способом, пе-
редбаченим законодавством та норматив-
но-правовими актами. За наявності та по-
ширенні таких проблем суспільства, як зме-
ншення соціальної активності певної части-
ни населення, його зневіра в собі, у керівних 
органах влади, зростання криміногенної си-
туації тощо, виникає необхідність укріплен-
ня інституту державної влади в цілому і його 
керівного складу зокрема. Адже за умов 
зростання недовіри до влади, насамперед 
виникає недовіра до керівників територіаль-
них підрозділів центральних органів, місце-
вих органів влади, начальників управлінь, 
секторів та відділів на містах. 

Державні службовці мають величезний 
вплив на життя звичайних громадян. У бага-
тьох випадках ці особи можуть ухвалювати 
рішення, які мають велике значення для 
повсякденного життя громадян, а також ви-
знавати, відхиляти чи модифікувати про-
хання громадян про деякі послуги, надавати 
дозволи, ліцензії та інші документи. Чим 
вище посада, тим більший обсяг владних 

повноважень. Отже, вкрай важливо, яка са-
ме людина буде обіймати ту чи іншу посаду. 

Треба зазначити, що у ст. 5 Закону Украї-
ни “Про державну службу” визначено осно-
вні вимоги етики, поведінка державного 
службовця: сумлінно виконувати свої служ-
бові обов’язки; шанобливо ставитися до 
громадян, керівників і співробітників, дотри-
муватися високої культури спілкування; не 
допускати дій і вчинків, що можуть зашкоди-
ти інтересам державної служби або негати-
вно вплинути на репутацію державного слу-
жбовця. Але разом з тим у жодному норма-
тивному акті не визначено: які вміння, здіб-
ності, психофізичні, морально-етичні якості 
мають бути притаманні сучасному керівни-
ку. Необхідність цього дослідження зумов-
лена особливостями роботи керівників усіх 
рівнів, які не можуть здійснювати управління 
без спілкування (розпорядження, отримання 
інформації, реагування на результати конт-
ролю, підбір кадрів та інше). 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – визначити вимоги до керів-

ників, уміння, навички, здібності та мораль-
но-етичні якості на основі даних соціологіч-
ного дослідження. 

ІІІ. Результати 
Міжнародний досвід господарської дія-

льності свідчить, що основою довгостроко-
вого успіху будь-якої фірми є високопрофе-
сійний менеджер або команда управлінців. 
Складність роботи керівника зумовлена 
тим, що він покликаний керувати всіма сфе-
рами управлінської діяльності установи і 
забезпечувати вирішення не тільки економі-
чних, соціальних, фінансових, а й психологі-
чних завдань. У зв’язку з цим до нього вису-
ваються особливі вимоги розуміння суті 
процесів, складових основи управлінської 
діяльності. 

Кафедрою державного будівництва було 
проведене дослідження щодо вимог, які ви-
сувають до керівників підлеглі. Це своєрідне 
бачення державних службовців щодо ідеа-
льного керівника. Саме державні службовці 
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стали респондентами в опитуванні, оскільки 
вони є представниками частини суспільства 
і водночас бачать органи влади з іншого 
боку – у неформальних стосунках, здебіль-
шого мають певний досвід роботи з керівни-
ками різних органів влади, що дає їм мож-
ливість більш-менш об’єктивно оцінювати 
керівників, визнавати їх ефективне або не-
ефективне управління. 

В опитуванні взяло участь 265 рес-
пондентів з Харківської, Сумської, Полтав-
ської та Луганської областей. З них 160 – 
виконавці, які працюють на посадах спеціа-
лістів або головних спеціалістів, 95 – керів-
ники середньої ланки – начальники відділів, 
10 – начальники управлінь, їх заступники. 
Анкету було побудовано таким чином: ви-
значено питання щодо вимог до керівників і 
запропоновано відповіді на них, які потрібно 
було розставити за важливістю, на думку 
респондента. Зокрема, в анкеті було подано 
такі запитання: 

1. “Які знання повинен мати керівник?” 
2. “Які вміння мають бути притаманні су-

часному керівнику?” 
3. “Які навички мають бути притаманні 

сучасному керівнику?” 
4. “Які психофізіологічні якості мають бу-

ти притаманні сучасному керівнику?” 
На питання “Які знання повинен мати ке-

рівник?”, практично всі на перше місце пос-
тавили професійні знання. Респонденти та-
кож визначили, що керівник має бути компе-
тентним та повинен мати аналітичне мис-
лення. 

Компетентність – це досконале знання 
своєї справи, сутності виконуваної роботи, 
складних зв’язків явищ та процесів, а також 
можливих засобів досягнення мети. Підви-
щення відповідальності за рішення в умовах 
ускладнення соціальних систем веде до 
зростання вимог до професійної компетент-
ності керівника, який не в змозі бути в курсі 
всіх справ, у вирішенні яких він бере участь. 
Але він повинен мати певні професійні 
знання для чіткого розуміння цілей і сприй-
няття нових ідей для кваліфікованого аналі-
зу ситуацій, що виникають, і прийняття що-
до них обґрунтованих рішень. 

Компетентність керівника не обмежуєть-
ся сумою його знань щодо питань держав-
ної служби. Йому необхідні знання, які до-
помагали б виявляти і передбачати тенден-
ції розвитку всієї системи. Зокрема, як ви-
значили респонденти, це знання з держав-
ного управління, права, економіки, кадрово-
го менеджменту, адміністрування, фінансів 
тощо. 

Некомпетентний керівник неминуче пот-
рапляє в залежність від свого оточення або 
змушений оцінювати обставини за допомо-
гою підказок підлеглих чи вищих керівників. 
Він боїться активно діяти, надавати корисні 

поради, з підозрою ставиться до підлеглих, 
що виявляють ініціативу, оскільки не в змозі 
самостійно оцінити всі обставини справи і 
підготувати рішення. Часто він лише імітує 
продуктивну діяльність, тому що нездатен 
виконувати свої обов’язки, нести відповіда-
льність. 

Небезпечність некомпетентного керівни-
цтва не обмежується негативними наслід-
ками необґрунтованих рішень, які приймає 
сам керівник. Як правило, щоб некомпетен-
тність залишилась непоміченою, такий кері-
вник оточує себе такими підлеглими і відда-
ляє здібних службовців, не розуміючи, що 
саме це призведе до завершення його 
кар’єри, а колектив – до можливого пере-
формування. 

На наш погляд, необхідно звернути увагу 
на професійні вимоги до керівників. Показо-
вим прикладом з цього приводу можуть бути 
професійні вимоги до керівників фінансових 
установ. Це, зокрема, такі: 

а) повна вища освіта (освітньо-кваліфі-
каційний рівень спеціаліста, магістра); 

б) проходження підвищення кваліфікації 
та складання екзамену на відповідність 
знань професійним вимогам за типовою 
програмою підвищення кваліфікації керівни-
ків, складеною за напрямом діяльності фі-
нансової установи та затвердженою Держ-
фінпослуг; 

в) наявність не меншого ніж 5-річний за-
гальний стаж трудової діяльності, з якого: 
стаж роботи на керівних посадах не менший 
ніж два роки, зокрема, не менший ніж один 
рік на ринках фінансових послуг; 

г) протягом останніх п’яти років не бути 
керівником, фінансовим директором або 
головним бухгалтером фінансової установи, 
визнаної банкрутом, підданої процедурі 
примусової ліквідації або до якої було за-
стосовано захід впливу відповідним орга-
ном, що здійснює регулювання ринків фі-
нансових послуг, у вигляді відсторонення 
керівництва від управління фінансовою 
установою та призначення тимчасової адмі-
ністрації; 

д) не мати непогашеної судимості за 
умисні злочини, злочини у сфері господар-
ської та службової діяльності, а також не 
бути позбавленим права обіймати певні по-
сади та займатися певною діяльністю. 

Треба зазначити, що у більшості органів 
державної влади такі професійні вимоги або 
не закріплені спеціальними нормативно-
правовими актами, або не виконуються, то-
му при призначенні на керівні посади, 
управління здійснюють люди, які не мають 
фахової освіти, досвіду роботи у відповідній 
сфері діяльності, а відтак, не можуть ефек-
тивно реалізувати владні повноваження. 

Серед умінь, які мають бути притаманні 
сучасному керівнику, респонденти на перше 
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місце поставили вміння приймати ефективні 
рішення, на друге – вміння ставити завдан-
ня підлеглим, на третє – вміння орієнтува-
тися в ситуації. Всі ці вміння можна звести 
до вміння міркувати, мислити. У розумовому 
процесі, мисленні беруть участь як відчуття, 
так і розум людини, об’єднуються, синтезу-
ються форми пізнання. 

Саме здатністю мислити пояснюють фі-
лософи-раціоналісти велич людини. Уміння 
мислити, перш за все, виявляється в умінні 
говорити. Мислення визначають як німу, 
внутрішню мову, а мову – як озвучене мис-
лення. Тому цілком справедливим є відоме 
твердження: “Хто ясно мислить, той ясно і 
висловлює”. Мислення – складний, багатоп-
лановий процес, він може характеризувати-
ся з різних позицій: 

1) властивості мислення оцінюються з 
погляду його логічності, тобто дотримання 
встановлених норм мислення, проблемнос-
ті, уміння вивчати і вирішувати складні тео-
ретичні і практичні питання; 

2) операційністъ мислення оцінюється як 
його застосування для здійснення різних 
розумових операцій, наприклад таких, як 
аналіз (уявний розподіл об’єкта на складові 
з метою з’ясування їх властивостей) або 
синтез (протилежна аналізу розумова опе-
рація об’єднання елементів об’єкта, що ви-
вчається, в єдине ціле з метою з’ясування 
властивостей цілого); 

3) серед форм мислення виділяють: по-
няття, що виражають істотні ознаки предме-
тів; думки, що встановлюють зв’язки і від-
ношення між предметами; висновки, що фі-
ксують зв’язки між поняттями і думкам, тоб-
то складні думки; 

4) мислення поділяється на такі типи: 
понятійне мислення, оперування поняттями; 
образне, таке, що використовує образне, 
цілісне сприйняття предметів; дієве, практи-
чне, таке, що забезпечує наочно-практичну 
діяльність людини; 

5) мислення передбачає такі етапи: ус-
відомлення якої-небудь проблеми при здій-
сненні тієї чи іншої діяльності; пошук мож-
ливих варіантів її вирішення; вибір одного з 
цих варіантів як найбільш прийнятного; ре-
алізація прийнятого варіанта в практичній 
діяльності. 

Одним із запропонованих питань анкети 
було таке: “Які навички (здібності) мають 
бути притаманні сучасному керівнику?”. Ре-
спонденти практично одноголосно визначи-
лися, що перше місце серед інших нале-
жить організаторським здібностям. Органі-
заторські здібності керівника – це вміння 
виділяти й чітко формулювати перспективні 
й поточні завдання, своєчасно приймати 
оптимальні рішення та забезпечувати їх ви-
конання, узгоджувати свої задуми з умова-
ми дійсності, організовувати, координувати, 

спрямовувати, контролювати діяльність під-
леглих, постійно й ефективно співпрацюва-
ти з дорадчими органами, органами контро-
лю, профспілками. 

Керівник з організаторськими здібностя-
ми, як правило, залучає до управлінської 
діяльності компетентних, ініціативних спів-
робітників, вимагає від службовців діяти на 
власний розсуд, не очікуючи поради “згори”. 
Також респонденти велике значення приді-
ляють працездатності та об’єктивності кері-
вника. 

Разом з тим, виділення респондентами 
трьох позицій як найважливіших серед ін-
ших здібностей робить з керівника “голов-
ного гравця”, за відсутності якого гра не від-
будеться. З цього можна зробити висновок, 
що значна частина управління в органах 
влади до сьогодні здійснюється в ручному 
режимі, напряму залежить від керівника. 
Тому щоб суттєво зменшити суб’єктивну 
складову в процесі управлінської діяльності, 
необхідно якомога скоріше розробляти та 
впроваджувати стандарти такої діяльності, 
що дасть змогу сконцентрувати увагу керів-
ників на вирішенні стратегічних завдань, 
залишаючи за ними аналітичні функції, зву-
зить коло організаційних питань. 

Що стосується психофізіологічних якостей, 
які мають бути притаманні сучасному керівни-
ку, то респонденти серед найбільш важли-
вих визначили такі: 1) комунікабельність; 
2) активність; 3) відповідальність; 4) витри-
мку; 5) рішучість. Як бачимо, відносини в 
системі “людина – людина” виходять на пе-
рше місце, що зумовлює необхідність спеці-
ального навчання керівників з питань соціа-
льно-психологічних особливостей управлін-
ської діяльності 

Респондентам було також запропонова-
но розглянути морально-етичні якості керів-
ників. У зв’язку з цим звернемося до дослі-
джень В.В. Цвєткова та А.І Щербака [2], які 
визначають етику державного службовця як 
систему морально-етичних норм і правил 
поведінки служб, осіб державних установ. 
Як форма суспільної свідомості етика дер-
жавних службовців відображає моральні 
ідеали як суспільства в цілому, так і відпові-
дної професійної, соціальної групи, і тим 
самим дає змогу виробити критерії її оціню-
вання. До найвищих цінностей управлінської 
етики традиційно зараховують уміння пра-
цювати професійно, ініціативно, творчо, не 
порушуючи при цьому норм закону і моралі. 

Респонденти головною морально-
етичною якістю вважають порядність, потім 
такі (за важливістю): дипломатичність, ввіч-
ливість, обов’язковість, надійність. Як бачи-
мо, у сучасній управлінський діяльності не 
можна ігнорувати те, що позначається по-
няттям “людський вимір”, і це підтверджу-
ють респонденти. Такі відповіді, на жаль, 



Серія: Державне управління, 2010 р., № 1 

 111 

свідчать і про те, що внутрішній стан органів 
влади перебуває у критичному стані, коли 
порядність керівників є не нормою, а нага-
льною потребою, вимогою, бажанням. 

Психологи вважають, що завжди існує 
можливість компенсації будь-якої професій-
но значущої якості чи властивості за раху-
нок інших властивостей або розвитку відпо-
відних знань, умінь і навичок. Цю компенса-
торну діяльність людина може здійснювати 
як самостійно, так і в ході професійної підго-
товки і перепідготовки. Керівник має і дода-
ткову можливість заповнити ті чи інші власні 
якості шляхом формування відповідної ро-
бочої групи, команди. 

ІV. Висновки 
За результатами проведеного дослі-

дження з’ясовано таке. 
Головною вимогою до сучасного керівни-

ка є його професіоналізм. Професійні вимо-
ги до керівників мають бути прописані у ві-
домчих нормативно-правових актах та не 
мають порушуватись при призначенні на 
посади. 

Уміння, які мають бути притаманні су-
часному керівнику, прямо залежать від його 

розумових здібностей, що повинні відпові-
дати можливостям вирішення складних 
управлінських завдань. 

Розробка та впровадження стандартів 
управлінської діяльності дадуть змогу уник-
нути залежності від суб’єктивних підходів 
керівництва в управлінні. 

Існує нагальна необхідність спеціального 
навчання керівників з питань соціально-
психологічних особливостей управлінської 
діяльності. 

За відсутності будь-якої професійно зна-
чущої якості або властивості керівник має 
можливість компенсації за рахунок інших 
властивостей або розвитку відповідних 
знань, умінь і навичок. 
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Annotation 
The article substantiates the possibility of 

considering the professional culture of a public 
servant as defined competencies. 

Анотація 
У статті обґрунтовано можливість розг-

ляду професійної культури державного слу-
жбовця як певної компетентності. 

Ключові слова 
Професійна культура державного служ-

бовця, професійна компетентність, компе-
тентнісний підхід, професіоналізм. 

І. Вступ 
Проблема формування високого рівня 

професійної культури державних службов-
ців вимагає вироблення нових підходів у її 
структуризації, щоб її вимоги мали систем-
ний характер і були зрозумілими для самих 
працівників державних органів. Таку можли-
вість надає компетентнісний підхід, який у 
цьому випадку означає розробку вимог до 
професійної культури персоналу як певної 
компетентності, що включає конкретні знан-
ня, уміння й навички. 

Професійну культуру державних службов-
ців активно досліджують В. Бакуменко, Т. Бу-
тирська, Т. Василевська, І. Гречкосій, Н. Дар-
мограй, Л. Клімова, О. Крутій, Л. Нестерен-
ко, Н. Нижник, М. Нинюк, О. Оболенський, 
В. Рубцов, М. Рудакевич, М. Пірен, Т. Чмут, 
Ю. Ясенчук, Ю. Ястремський, та ін. У пра-
цях цих науковців здійснено аналіз профе-
сійної культури державного управління, 
державних органів, державних службовців, 
який дає змогу розробити структуру профе-
сійної культури персоналу державної служ-
би. Широкий спектр питань, пов’язаних з 
компетенціями та компетентностями, моде-
люванням компетенцій державних службов-
ців, досліджений І. Дроботом, Т. Гречко, 
Н. Липовською, Н. Нижник, А. Почтовюком, 
В. Сороко, О. Слюсаренко, Т. Філіповою, 
С. Хаджирадєвою, І. Шпекторенком та ін. На 
рівні елементів професіоналізму, якими є 
компетентність та професійна культура, між 
останніми спостерігається взаємний зв’язок, 
що не відображено на достатньому науко-
вому рівні у сучасних наукових розробках з 
проблеми професіоналізації кадрів. 
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ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – науково-теоретичне обґру-

нтування можливості застосування компе-
тентністного підходу для визначення норм 
(стандартів) професійної культури кадрів 
державної служби. Завдання статті: дове-
дення взаємного зв’язку професійної компе-
тентності персоналу з його професійною 
культурою на рівні їх структур; аналіз мож-
ливості оцінювання професійної культури 
державних службовців на підставі запропо-
нованих компетентностей, згідно зі структу-
рою професійної культури персоналу дер-
жавного управління. 

ІІІ. Результати 
Західні дослідники культури організації 

(“організаційної культури”) вказують на те, 
що успішна парадигма організаційної куль-
тури має враховувати її нестійкість, щоб 
вона могла гарантувати та забезпечити ін-
новаційну відповідь на нові вимоги клієнтів 
або державного устрою [12, c. 154]. І це є 
справедливим зауваженням, оскільки осо-
биста культура, культура людини багато в 
чому визначає ефективність її подальшої 
професіоналізації та ефективності профе-
сійної діяльності та розвитку на державній 
службі. Індивідуальний трудовий потенціал 
працівника виявляється у різних видах його 
компетентності, котрі можна використовува-
ти як критерії оцінювання рівня його профе-
сійно-посадової підготовки. Переліки компе-
тентностей службовця, які часто наводяться 
у науковій літературі, досить масивні, дослі-
дниками пропонується чимало видів їх кла-
сифікації, зроблених за різними критеріями, 
а то й без них. Підкреслимо, що чимало мо-
делей компетентностей мають тісний зв’язок 
з професійними знаннями, уміннями і нави-
чками, які стосуються змісту професійної 
культури працівника. Наприклад, на емпатію 
як на складову успішного управлінця, як ви-
яв професійної культури, вказує російський 
дослідник О. Вязігін. З його позиції, емпатія 
як якість людини, має компетентнісний зміст 
як уміння або навичка, яка органічно вхо-
дить до складу системного розуміння про-
фесійної діяльності, основу якого станов-
лять знання [1, c. 30]. С. Шекшня називає 
компетенції особистісними характеристика-
ми людини, її здатністю до виконання тих чи 
інших функцій, типів поведінки (курсив наш. – 
Н.С.) і соціальних ролей, … уміння працю-
вати в групі, наполегливість, оригінальність 
мислення [10, c. 110]. 

Компетентність – рівень відповідності 
вимогам професії; визначається як поєд-
нання психічних якостей (наприклад, емо-
ційної стійкості), що дає змогу діяти самос-
тійно та відповідально (компетентність дії), 
як володіння людиною здатністю та умінням 
виконувати визначені трудові функції (ком-
петенції) на основі раціонального викорис-

тання знань, умінь, навичок, а то й досвіду. 
Дослідниками розроблено чимало ключо-
вих, базових, спеціальних та інших видів 
компетентностей. 

Окрім переліків, моделей, шаблонів ком-
петенцій, професійних знань, умінь і нави-
чок, зробимо аналіз класифікацій професій-
ної компетентності, які пропонують вчені. 
Підкреслимо, що вони, як і ті, що не увійшли 
до предмета нашого аналізу, вказують на 
структурований вплив елементів структури 
професійної культури державного службов-
ця (певних видів культур або субкультур) на 
структуру компетентності у вигляді знань, 
умінь і навичок. 

Ми пропонуємо професійну культуру 
пов’язувати з рівнем розвитку професійної 
компетентності, оскільки остання передба-
чає відповідний рівень знань, умінь і нави-
чок, якими керується людина у своїй по-
всякденній поведінці, які впливають на її 
сприйняття як себе (“Я-стан”, “Я-концепція”) 
серед тих, хто оточує, так і навколишніх лю-
дей. Наприклад, І. Шпекторенко встановив 
зв’язок професійної культури державного 
службовця з його здібностями/здатностями, 
професійно важливими якостями, профе-
сійною компетентністю (знаннями, уміння-
ми, навичками), професіоналізмом і профе-
сійною мобільністю кадрів. Причому на рі-
вень сформованості професійної культури, 
як і професійної мобільності персоналу в 
цілому, вливають ціннісно-орієнтаційні якос-
ті персоналу: професійні наміри, поклики, 
інтереси (професійна спрямованість особи 
загалом), професійна працездатність [11]. 

Г. Десслер наводить три види компетен-
тності. Окрім аналітичної та міжособистіс-
ної, він виділяє емоційну, як здатність зна-
ходити стимул в емоційних і міжособистіс-
них кризах, замість того, щоб пригнічуватися 
ними, здатність витримувати високу відпові-
дальність без того, аби бути нею паралізо-
ваним) [2, c. 231]. Ф. Хміль залежно від 
сфери застосування розрізняє інші види 
компетентності особистості: функціональну, 
інтелектуальну, ситуативну. 

Соціальна компетентність передбачає 
наявність у працівника комунікативних та 
інтеграційних здібностей, уміння підтриму-
вати відносини з іншими, впливати на них, 
сприймати та адекватно реагувати на думку 
інших, формувати стосовно них певне став-
лення тощо [9, c. 73]. Соціальна компетент-
ність, на думку інших авторів, – це уміння 
працювати в колективі, підтримувати кому-
нікаційні зв’язки з керівниками, співробітни-
ками свого рівня, підлеглими. У свою чергу, 
професіоналізм передбачає не тільки наяв-
ність знань, а й уміння ними користуватися 
[6, c. 209]. Соціальна компетентність відо-
бражає відносини між людьми у процесі 
трудової діяльності і характеризує вміння 
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спеціаліста працювати у команді, колективі, 
ефективно взаємодіяти з іншими співробіт-
никами: колегами, керівниками, підлеглими, 
клієнтами заради досягнення поставлених 
цілей. Вона коріниться у комунікативних 
здатностях робітника і виявляється у куль-
турі ділового спілкування [3, c. 240]. 

Системний характер професійної компе-
тентності, її зв’язок з професійною культу-
рою державного службовця доводить дослі-
дження С. Ківалова та Л. Білої. До профе-
сійної компетентності ці автори зараховуть, 
окрім професійних знань, умінь і навичок, 
інші професійно важливі якості кадрів: опе-
ративність мислення, працездатність та ви-
тривалість, відповідальність здатність до 
накопичення, поновлення і творчого застосу-
вання професійного досвіду й інших якостей, 
ще й здатність до лідерства – володіння зді-
бностями позитивного впливу на людей, на-
явність якостей лідерства [5, c. 222–223]. Ві-
дповідальність разом зі здібностями пози-
тивного впливу на людей можна віднести до 
змісту структури професійної культури кад-
рів. 

Підготовленість сучасного спеціаліста 
характеризує методична, часова компете-
нтність (тайм-менеджмент). Окрім поса-
дової компетенції, науковці часто виділяють 
організаційну та індивідуальну. Індивідуа-
льна компетенція розглядається як трифак-
торна модель, основними змінними якої є: 
знання – результат отриманої освіти та під-
вищення кваліфікації; навички – результат 
досвіду роботи і навчання; способи спілку-
вання і взаємодія у групі – психологічні осо-
бливості особистості, що закріпилися інди-
відуально; поведінкові аспекти, котрі впли-
вають на ефективність роботи та ін. Отже, 
існує кілька факторів компетентності, котрі 
отримані в результаті аналізу ключових ас-
пектів поведінки. Безумовно, слід розрізняти 
загальні і специфічні компетенції (компетен-
тності). 

Інші дослідники основними компонента-
ми професійної компетенції/компетентності 
виділяють: соціально-правову компетент-
ність; спеціальну компетентність, персона-
льну, екстремальну компетентності, авто-
компетентність. 

В. Сороко виділяє політичну та правову 
(юридичну) компетентності. Остання, на 
його думку, стосується основних галузей 
сучасного права та ґрунтується на навичках 
(курсив наш. – Н.С.) її практичного застосу-
вання у різних сферах діяльності з ураху-
ванням динаміки, тенденцій розвитку, меха-
нізмів зміни та вдосконалення чинного зако-
нодавства [8, c. 72]. Отже, у цих видах ком-
петентності спостерігається їх зв’язок з на-

вичками політичної та правової культури, а 
відтак – з відповідними знаннями. Економіч-
на компетентність пов’язується нами з 
економічною культурою державних службо-
вців, яка входитиме до структури їх профе-
сійної культури. Соціологічну компетент-
ність В. Сороко пов’язує з усвідомленням 
державними службовцями концепцій соціа-
льної структури сучасного суспільства, її 
динаміки та впливу на політичні та соціаль-
но-економічні процеси. Незважаючи на те, 
що вказаний рівень соціологічної компетен-
тності потрібен обмеженій кількості спеціа-
лістів на державній службі і вимагає не ли-
ше відповідних знань, умінь або навичок, а 
й володіння певним видом культури – соці-
альної. Аналогічно психолого-педагогічна 
компетентність співвідноситься з психо-
лого-педагогічною культурою, а управлінсь-
ка – з управлінською культурою (або куль-
турою управління). 

Російський учений П. Киричок виділяє 
культурну компетентність державного 
службовця як його додаткову до професій-
ної компетентності “підготовленість у пев-
ному виді діяльності, яка дає змогу знайти 
додаткові ресурси її оптимізації навіть у 
форс-мажорних ситуаціях антикризового 
управління…” [4, c. 62]. Цей вид компетент-
ності, на його думку, включає насамперед 
три складові: духовності, освіченості, вихо-
ваності – а також її інформаційну складову 
[4, c. 64]. З нашої позиції, наведена точка 
зору на культурну компетентність демон-
струє її зв’язок з професійною компетентніс-
тю, а також з інформаційною культурою 
(компетентністю) і виражається, на думку 
П. Киричка, у трьох наведених нами вище 
особистісних якостях. 

Як інтегральний показник професійну 
компетентність розглядає О. Слюсаренко. 
Вона підкреслює, що стосовно компетент-
ності в професійній діяльності з державного 
управління теоретики емпірики і практики 
виділяють такі компоненти: “знання”, “уміння”, 
“навички”, “законослухняність, “ретельність”, 
“відповідальність”, “активність”, “ініціатив-
ність”, “дисциплінованість”, “комунікабель-
ність”, “порядність”, “моральність”, “чес-
ність”, “доброзичливість” та інші якості [7, 
c. 125]. У вказаному переліку не важко від-
найти професійно важливі якості, характерні 
для професійної культури державного служ-
бовця, які мають компетентнісний характер. 

У результаті проведеного дослідження 
нами виявлено співвідношення певних видів 
культур, які в цілому становлять професійну 
культуру державного службовця з відповід-
ними компетентностями (див. табл.). 

Таблиця 
Відповідність компетентностей персоналу 

елементам професійної культури державних службовців 
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№ 
з/п 

Компетентність 
Вид культури (субкультури), що входить 

до структури професійної культури державного службовця 

1 Управлінська, адміністративна, професійна 

Культура державно-управлінських цінностей демократичного 
суспільства, культура державного управління, культура держав-
но-управлінської діяльності, культура владно-управлінської дія-
льності, адміністративна культура влади, культура праці, ділова 
культура, культура робочого місця, трудова поведінка 

2 Політична, управлінська Політико-управлінська культура 

3 Правова Правова культура 

4 Політична, правова Політико-правова культура 

5 Соціальна Соціальна культура 

6 Аналітична, інтелектуальна, професійна Культура професійного мислення 

7 

Соціальна, професійна, комунікативна, 
психолого-педагогічна, професійно-
педагогічна, управлінсько-комунікативна, 
регулятивно-емоційна, міжособистісна 

Комунікативна культура, культура мови (мовлення), культура 
спілкування (у т. ч. в поєднанні з моральною та психологічною); 
моральна культура спілкування, культура творчого спілкування; 
етична культура спілкування, культура відносин 

Моральна культура, морально-етична культура, етична культура 

8 Естетична  Естетична культура 

9 Економічна Економічна культура 

10 Інвестиційна  Інвестиційна культура 

11 Інноваційна  Інноваційна культура 

12 Педагогічна, психолого-педагогічна Педагогічна, психолого-педагогічна культура 

13 Інформаційна  Інформаційна, інформаційно-аналітична культура 

 
Підкреслимо, що важливою особливістю 

професіонала є здатність використовувати 
та застосовувати власні знання, уміння, на-
вички та узагальнювати їх, тобто бути про-
фесійно компетентним, мати не лише аналі-
тичні, а й інтелектуальні здібності. 

IV. Висновки 
Таким чином, актуальним для дослі-

дження професійної компетентності як стру-
ктурованого феномену, який формується 
під впливом структури професійної культури 
державного службовця, є аналіз карт, “про-
філів” ключових компетентностей, розроб-
лених науковцями. Наведені результати 
роботи дослідників, які працюють у галузі 
менеджменту персоналу, управління кад-
рами державної служби ще раз доводять 
про системність поняття “професійна ком-
петентність”, про те, що її зміст можна тра-
диційно виокремлювати як через знання, 
уміння, навички, так і з урахуванням вимог 
до професійної культури державного служ-
бовця, вказуючи на залежність рівня їх до-
сягнення від професійного досвіду. У цьому 
полягає компетентісний зміст професійної 
культури персоналу. Проаналізований нами 
комплекс компетентностей (компетенцій) 
державних службовців, який зроблено з ви-
користанням системної та структурної ме-
тодології, вказує на залежність певних видів 
компетентності від певних видів культур 
(субкультур), що входять до структури про-
фесійної культури державних службовців. 
Конкретна конфігурація (зміст) цієї структу-
ри залежатиме від місії, функцій, завдань 
конкретного державного органу (централь-
ного, регіонального, муніципального, місце-
вого рівнів), може мати загальну та спеціа-
льну частину (зміст). Використання компе-
тентісного підходу в оцінюванні професійної 
культури має значно вдосконалити систему 
оцінювання персоналу державних органів, 
зробивши її системною, комплексною. Пер-

спективами подальших досліджень є розро-
бка конкретних методів управління профе-
сійною культурою кадрів на основі “управ-
ління за компетенціями”, які довели свою 
ефективність у бізнес-управлінні. 
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Харківська державна академія культури 
 

Annotation 
Questions of forming of informative political 

space, roles and places of the state in this process 
and also importance of valued-ideological compo-
nent in its informative policy are considered. 

Анотація 
Розглянуто питання формування інфор-

маційного політичного простору, ролі і місця 
держави в цьому процесі, а також значення 
ціннісно-ідеологічної компоненти в її інфор-
маційній політиці. 

Ключові слова 
Державна інформаційна політика, зміни, 

рoзвитoк, суспільство, ідеологія, інформа-
ційний простір. 

І. Вступ 
Перше десятиліття ХХI ст. проходить під 

знаком переходу промислово розвинутих 
країн на новий рівень соціально-економіч-
ного розвитку, пов’язаний з кардинальною 
зміною способів виробництва і формуван-
ням нової структури суспільних відносин. На 
сьогодні в Україні здійснюються глибокі со-
ціально-економічні та політичні перетворен-
ня з метою побудови правової демократич-
ної держави з ринковою економікою, що не 
може бути успішно реалізоване без одноча-
сної якісної зміни інформаційного середо-
вища, переходу до інформаційно відкритого 
суспільства й інформаційно прозорої дер-
жавної влади. Рівень розвитку інформацій-
ного простору почав суттєво впливати на всі 
сторони нашого життя – політику, економіку, 
культуру. Тому державна влада, політичні 
об’єднання і наукова громадськість мають 
звернути увагу, насамперед, на проблеми 
вдосконалення концептуальних основ дер-
жавної інформаційної політики, інформацій-
ного законодавства України з урахуванням 
головних особливостей сучасного етапу ро-
звитку державності. Це і зумовлює актуаль-
ність розгляду концептуальних питань дер-
жавної інформаційної політики, яка суттєво 
впливатиме на якість і темпи переходу на-
шої країни на новий етап розвитку – глоба-

льне інформаційне, демократичне суспільс-
тво. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є розгляд концептуальних 

напрямів державної інформаційної політики 
щодо питань удосконалення інфраструктури 
інформаційного простору країни з урахуван-
ням розвитку системи масових інформацій-
них і політичних комунікацій з опорою на 
ідейно-концептуальну основу. 

ІІІ. Результати 
Побудова і розвиток єдиного інформа-

ційного суспільства є надзвичайно важли-
вим завданням для України [1]. Це пов’яза-
но з відмінностями в культурних, духовних, 
національних та історичних традиціях наро-
дів, що живуть у нашій країні, значною ди-
ференціацією їх доходів і економічного ста-
ну. Нові соціально-економічні умови, що ре-
ально формуються в процесі реформ, і 
державні відносини обумовлюють необхід-
ність адекватної зміни методів, форм і тех-
нології державного управління. Методологі-
чним підходом до реформування системи 
державного управління і вирішення про-
блеми інформаційної взаємодії між цивіль-
ним суспільством і владою має стати визна-
чення конкретної стратегічної мети: форму-
вання влади демократичного типу, орієнто-
ваної на суспільство як споживача її послуг. 

Питання інформації та державного управ-
ління, взаємозв’язків держави та інформа-
ційної сфери певною мірою розглядалися у 
різних аспектах філософами, теоретиками 
права, державознавцями, адміністративіс-
тами, економістами, соціологами. Особливо 
слід підкреслити внесок у розроблення цієї 
проблематики таких провідних учених, як: 
В. Авер’янов, Г. Атамчук, В. Афанасьєв, 
І. Бачило, Д. Белл, А. Берг, Ю. Битяк, М. Ве-
ртузаєв, О. Власюк, Є. Галантер, 
В. Глушков, П. Джонстон, Ф. Емері, В. Зуй, 
В. Іноземцев, Р. Калюжний, М. Кастеллс, 
Ю. Козлов, А. Коренєв, В. Малков, 
В. Машликін, В. Михалевич, Дж. Міллер, В. 
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Мінаєв, А. Омаров, В. Опришко, Г. Петров, 
Н. Полєвой, Г. Попов, Г. Почепцов, 
Е. Семенюк, І. Сергієнко, О. Соснін, 
А. Урсул, В. Цвєтков, М. Швець, 
Л. Шиманський, Г. Щьокін, Л. Юзьков та ба-
гато інших. У цілому аналіз наукової літера-
тури показав, що, не дивлячись на достат-
ньо велику кількість наукових досліджень, у 
яких тією чи іншою мірою розкриваються 
різні аспекти вибраної нами теми, вона ще 
не вичерпана і вимагає подальшого глибо-
кого осмислення і структуризації накопиче-
них знань. 

Віддаючи належне досягненням вказаних 
учених та враховуючи особливості станов-
лення в Україні інформаційного суспільства, 
необхідно здійснювати постановку нових 
завдань та обґрунтовувати шляхи їх опера-
тивного та якісного вирішення. Це особливо 
актуально в контексті реалізації на практиці 
політики реформ, що проводиться Президе-
нтом та Урядом України, забезпечення ак-
тивної участі найширших верств населення 
у процесах соціально-економічної трансфо-
рмації, що відбуваються, становлення рин-
кових відносин, підвищення ефективності 
функціонування економіки, забезпечення в 
найближчій перспективі гідних умов життя 
для абсолютної більшості населення країни 
[2]. 

Аналізуючи державну інформаційну полі-
тику як двоєдиний процес –“формування та 
реалізація” – доцільно розглядати форму-
вання цієї політики як вироблення стратегі-
чного курсу держави в інформаційній сфері, 
а її реалізацію – як формування управління 
інформаційною сферою. Необхідним є пос-
тійне оновлення концептуальних засад для 
подальшого вдосконалення формування та 
реалізації державної інформаційної політи-
ки. 

Фoрмування і рoзвитoк інфoрмаційнoї 
інфраструктури та інтeграція в глoбальнe 
інфoрмаційнe суспільствo стають умoвами 
стабільного розвитку держави. У зв’язку з 
цим одним із напрямів державної інформа-
ційної політики є стимулювання розвитку і 
вдосконалення інфраструктури інформацій-
ного простору країни. Це, насамперед, сто-
сується розвитку мереж зв’язку, телерадіо-
мовлення, комп’ютерних мереж загального 
користування. Важливу роль у цьому проце-
сі має відігравати державна програма “Еле-
ктронна Україна”. На цій основі необхідно 
всіляко сприяти розвитку в нашій країні кон-
курентоспроможних інформаційно-
комунікаційних систем, гнучко використову-
ючи можливості міжнародної кооперації. 
Очевидно, що розвиток інформаційних техно-
логій у найближчій перспективі буде однією з 
основних складових модернізації української 
економіки [6]. 

Необхідно відзначити, що саме цей ас-
пект інформаційної політики держави без-
посередньо пов’язаний із розвитком в Укра-
їні інформаційного суспільства, економіки 
знань і побудовою “електронної демократії”, 
під якою розуміється відвертість, транспа-
рентність державної влади, підвищення 
ефективності політичного управління та ак-
тивне залучення громадян у процесі ухва-
лення політичних рішень на основі інфор-
маційно-комунікаційних технологій. Таким 
чином, “електронна демократія” виступає 
перспективною формою інтерактивної взає-
модії населення і влади в політичних проце-
сах сучасного світу, а дослідження в рамках 
цієї теми мають безпосередню значущість 
для аналізу дискусійних проблем розвитку 
сучасної політичної демократії [7]. 

У західній і вітчизняній політологічній лі-
тературі поняття “електронна демократія” та 
“електронний уряд” інтенсивно розробля-
ються. Найбільша увага приділяється про-
блемі використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій в організації діалогу між 
владою і громадянським суспільством. В 
умовах нової політичної реальності конста-
тується криза традиційної демократії і ро-
биться спроба знайти з неї вихід. 

У зв’язку з цим поняття “електронна де-
мократія” ототожнюють із поняттям “елект-
ронний уряд”, але вони, на нашу думку, ка-
рдинально розрізняються за своєю суттю. 
Якщо останнє означає підвищення операти-
вності і зручності доступу до послуг держави 
з будь-якого місця і в будь-який час, то пер-
ше відноситься до використання інформа-
ційних технологій для розширення можли-
востей кожного громадянина. На відміну від 
“електронного уряду”, що створюється “зверху” 
для ефективнішого функціонування держа-
вного апарату, “електронна демократія” орі-
єнтована на якісне підвищення рівня участі 
громадян у політичному житті, тобто на іні-
ціативу “знизу” в управлінні державою. 
“Електронна демократія” дає змогу грома-
дянам брати участь у роботі державних ор-
ганів, а тим, у свою чергу, – чутливіше реа-
гувати на потреби громадян. Це поняття 
включає онлайнову правозахисну діяльність 
і онлайнове проведення різних кампаній, а 
також використання “електронного середо-
вища” як засобу політичної інформації в 
громадянському суспільстві. 

Заходи державної політики щодо розвит-
ку інформаційного простору країни мають 
поєднуватися із заходами захисту націона-
льних інтересів країни і заходами забезпе-
чення інформаційної безпеки особи, суспі-
льства, держави [5]. Економічна, соціальна, 
політична нестійкість і динамічність розвитку 
інформаційних технологій призвели прин-
ципово до виникнення нових загроз потен-
ційного використання інформаційно-
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технічних досягнень в цілях, несумісних із 
гарантуванням безпеки інформаційного 
простору і стабільності функціонування су-
часного суспільства. У зв’язку з цим про-
блеми соціально-інформаційного простору, 
його безпеки та інформаційних послуг, які 
надаються, є багатоаспектними, що вимагає 
залучення до їх вирішення здобутків різних 
наукових напрямів. 

Як уже було зазначено, в сучасному світі 
загострюється боротьба за владу у сфері 
інформації. Матеріальне і духовне багатст-
ва стають усе більш залежними від способів 
і каналів встановлення інформаційного 
зв’язку, розповсюдження повідомлень, ідей і 
символів. Знання та інтелект виявляються 
найважливішими ресурсами соціально-полі-
тичного розвитку і владарювання. 

У політичному просторі, в його принци-
пах і правилах функціонування відбувають-
ся радикальні зміни, воно стає все більш 
насиченим інформацією та вкрай динаміч-
ним. При цьому головним системним чинни-
ком простору виступають масові політичні 
комунікації. Саме в рамках системи масових 
політичних комунікацій багато в чому фор-
мується процес інформаційної взаємодії 
основних політичних суб’єктів, реалізуються 
їх політичні цілі і стратегії. Слід зауважити, 
що формування і розвиток інформаційного 
політичного простору України відбувається 
в дуже непростих умовах, стикаючись з ве-
ликою кількістю проблем соціально-політич-
ного, економічного і юридичного характеру. 
Реформування системи державної влади і 
поглиблення економічної модернізації, при 
нерозвиненості системи масових політичних 
комунікацій і цивільного суспільства, а також 
постійний зовнішній інформаційний тиск 
уповільнюють швидкість розвитку інформа-
ційного простору України і заважають зміц-
ненню його цілісності та єдності, а також 
оптимальному включенню в глобальний ін-
формаційний простір. 

На сьогодні розвиток системи масових 
політичних комунікацій привів до перетво-
рення інформаційної державної політики в 
головний вид політичної діяльності. Інфор-
маційна активність стала однією з найваж-
ливіших складових процесу реалізації дер-
жавної влади, а також необхідним елемен-
том успішної модернізації політичної систе-
ми та її інститутів. Саме тому аналіз держа-
вної інформаційної політики в сучасних 
умовах є найважливішим науковим і практи-
чним завданням. Потрібна теоретична сис-
тематизація проблем інформаційної політи-
ки, визначення її пріоритетів, а також ви-
вчення форм і способів організації політич-
них комунікацій, які дають державі можли-
вість успішно просувати свої інформаційно-
політичні проекти, забезпечуючи її конкуре-
нтні переваги порівнянно з проектами інших 

політичних суб’єктів. Проте, ефективне за-
стосування різних способів організації полі-
тичних комунікацій, а також управління ка-
налами масової інформації в рамках держа-
вної інформаційної політики неможливе без 
опори на ідейно-концептуальну основу, що 
надає цілісності і послідовності процесу ре-
алізації інформаційної політики. 

На нашу думку, такою основою може бу-
ти тільки загальнонаціональна ідеологія, яка 
має стати ядром інформаційної політики і 
наповнити смисловим змістом увесь інфор-
маційний простір. Адже, не дивлячись на 
процеси інформатизації, політика залиша-
ється, перш за все, ціннісно-символічною 
сферою. Відсутність загальнонаціонального 
ідеологічного проекту призводить до утворен-
ня інформаційно-комунікаційного вакууму, 
наслідками якого можуть стати складні соці-
ально-психологічні кризи в суспільстві. Іде-
ологія як сукупність певних ідей, цінностей 
та уявлень одночасно є і основою форму-
вання інформаційної політики, і найважли-
вішим елементом структури системи масо-
вих політичних комунікацій. Таким чином, 
формування інформаційного політичного 
простору, ролі і місця держави в цьому про-
цесі, а також значення ціннісно-ідеологічної 
компоненти в його інформаційній політиці 
відображує високий науковий і практичний 
інтерес та потребує конституційної підтрим-
ки. 

Слід детальніше зупинитися на такій 
складній проблемі інформаційної сфери, як 
захист духовних та етичних цінностей нашо-
го суспільства, забезпечення духовного і 
культурного оновлення України, зміцнення 
традицій патріотизму і гуманізму, дружби 
народів нашої країни. При цьому, забезпе-
чуючи свободу доступу громадян та органі-
зацій до інформаційних ресурсів, ми повинні 
одночасно рішуче боротися зі всіма про-
явами національної, расової, релігійної во-
рожнечі і нетерпимості, ставити заслін про-
паганді ідеології фашизму, расизму, екст-
ремізму, сепаратизму, націоналізму. Інфор-
маційна політика держави має більше спри-
яти консолідації українського суспільства, 
мотивації людей на добросовісну, продукти-
вну працю в ім’я становлення нової України, 
інтеграції їх у процеси перетворення всіх 
сторін нашого життя. 

Проведення державної інформаційної 
політики на всій території країни неможливе 
без розвинутої індустрії інформаційних пос-
луг, що надаються в будь-якій точці України 
[3]. Державні інформаційні ресурси мають 
ефективно використовуватися всіма орга-
нами державної влади, незалежно від їх 
територіального розташування. Важливе 
значення при цьому мають відіграти і ЗМІ, 
зокрема періодика, об’єктивність і мудрість 
якої може сприяти пом’якшенню ряду соціа-
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льних проблем у регіонах, зміцненню віри 
людей у правильність реформ, що прово-
дяться в країні. 

Одним із найважливіших напрямів дер-
жавної інформаційної політики є вдоскона-
лення регулювання суспільних відносин, 
пов’язаних з отриманням, розповсюджен-
ням і використанням інформації [4]. Сьогод-
ні в Україні вельми динамічно змінюється 
вся економічна та політична ситуація. Від-
буваються процеси реформування держав-
ної влади, зокрема розмежування повнова-
жень між її рівнями. Активно здійснюється 
політика в області модернізації економіки і 
соціальної сфери нашого суспільства. В цих 
умовах значно зростає роль ЗМІ в інформа-
ційному забезпеченні реформ, що прово-
дяться в країні. Тому необхідно приділяти 
найсерйознішу увагу вдосконаленню право-
вої бази, регуляційної діяльність інформа-
ційних і телекомунікаційних компаній. 

Важливою турботою держави в інфор-
маційній сфері є розширення доступу до 
телекомунікаційних й інформаційних мереж 
у соціально значущих секторах народного 
господарства країни – освіта, наука, культу-
ра, охорона здоров’я, що безпосередньо 
пов’язано із зростанням якості життя грома-
дян за рахунок збільшення надання послуг у 
цих сферах. 

Аналізуючи концептуальний напрям роз-
витку державної інформаційної політики в 
Україні, перш за все, хотілося б відзначити 
пріоритетне значення для цих цілей розвит-
ку системи вищої освіти в регіонах, а також 
необхідність посилення ролі держави в про-
цесі стимулювання розвитку досліджень і 
розробок у високотехнологічних галузях, які 
мають стати двигунами економічного зрос-
тання у ряді регіонів, що не мають у своєму 
розпорядженні багатих сировинних ресур-
сів. Слід приділити найсерйознішу увагу ор-
ганізації регіональних технопарків, технопо-
лісів та інших видів організацій, які сприя-
ють залученню трудових ресурсів у високо-
технологічні галузі економіки, пов’язані зок-
рема із розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій. 

IV. Висновки 
Підводячи підсумок проведеного дослі-

дження, можна зробити такий висновок. Од-
ним із головних суб’єктів, які визначають 
організацію системи масових інформаційних 

і політичних комунікацій, виступає держава. 
Її інформаційна політика виявляється осно-
вним видом діяльності в сучасному суспіль-
стві. 

Найважливішою складовою державної 
політики є ідеологія, яка одночасно є і осно-
вним елементом усієї структури системи 
масових комунікацій. Проте наша держава і 
суспільство перебувають у стані часткового 
інформаційно-комунікаційного вакууму, коли 
способи організації комунікацій відносно 
розвинуті, особливо пропаганда і реклама, а 
змістовного наповнення комунікації між сус-
пільством і владою немає. 

Зокрема окремі ідеї, оцінки, думки пред-
ставлені в хаотичному вигляді, але немає 
цілісного ідеологічного проекту, в рамках 
якого могло б здійснюватися сучасне спіл-
кування в суспільстві. 
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Annotation 
In article features of the organisation of ac-

ceptance of administrative decisions in the 
conditions of extreme situations are consid-
ered. 

Анотація 
У статті розглянуто особливості органі-

зації прийняття управлінських рішень за 
умов надзвичайних ситуацій. 

Ключові слова 
Управління, надзвичайна ситуація, рі-

шення. 
І. Вступ 
На сьогодні у сфері цивільного захисту, в 

одній зі складових національної безпеки 
України існує необхідність вирішення нага-
льної проблеми розробки методологічних 
підходів обґрунтування прийняття управлін-
ських рішень при комплексній дії факторів 
надзвичайних ситуацій, що мають невизна-
чений характер. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є висвітлення особливос-

тей прийняття управлінських рішень за умов 
надзвичайних ситуацій. 

ІІІ. Результати 
Саме виникнення надзвичайної ситуації 

зумовлює необхідність мобілізувати для 
роботи з подолання наслідків значні матері-
альні, фінансові та кадрові ресурси. Причо-
му найбільш гостро постає питання оптима-
льного, оперативного та адекватного вико-
ристання ресурсів. Не слід забувати, що 
нерідко ціна успішного вирішення цього пи-
тання – людське життя. 

За вищенаведених причин не викликає 
ніяких сумнівів важливість питання щодо 
ефективного управління процесом подо-
лання наслідків надзвичайних ситуацій, 
особливо медико-санітарних. 

За загальновживаним визначенням, 
управлінське рішення – це акт, посередниц-
твом якого здійснюється управлінський 
вплив на процеси, що потребують втручан-
ня (у нашому випадку – реагування). 

Процес опрацювання управлінських рі-
шень можна розподілити на процес підгото-
вки прийняття управлінського рішення, без-
посередньо прийняття, причому процес під-
готовки управлінського рішення має врахо-

вувати складові елементи системи управ-
ління. 

На стадії підготовки прийняття управлін-
ських рішень необхідно дотриматися проце-
дури, яка зазвичай складається з п’яти ета-
пів. Розглянемо детально ці етапи. 

На першому етапі з’ясовується пробле-
ма, яку необхідно вирішити, а також її при-
чинно-наслідкові зв’язки, аналізуються ре-
зультати цієї роботи та встановлюється 
здатність установи (закладу) вирішити цю 
проблему. 

На другому етапі здійснюється глибоке 
системне вивчення самої проблеми та про-
водиться формування мети й проміжних 
цілей. 

На третьому етапі з’ясовуються потен-
ційні можливості системи управління для 
вирішення проблеми, що виникла, прово-
диться обробка та опрацювання різних ва-
ріантів вирішення цієї проблеми. 

На четвертому етапі проводиться вибір 
варіанта вирішення проблеми, що виникла, 
а на п’ятому етапі здійснюється організація 
роботи з виконання прийнятого управлінсь-
кого рішення та моніторинг перебігу його 
виконання з жорстким контролем часу. 

Зазвичай загальноприйняті методологіч-
ні підходи до процесу прийняття управлін-
ських рішень не повно відображають показ-
ники, що характеризують ефективність при-
йнятого управлінського рішення або (за не-
обхідності) ряду рішень. 

Це дослідження ставить собі за мету 
вдосконалення процесу прийняття управ-
лінських рішень органами управління, Дер-
жавною службою медицини катастроф, яка 
є складовою єдиної системи цивільного за-
хисту, що спрямовані на підвищення ефек-
тивності діяльності зі збереження життя й 
здоров’я людей, які постраждали внаслідок 
надзвичайної ситуації. 

Встановлено, що процес обґрунтування, 
прийняття та реалізації управлінських рі-
шень має об’єктивні і суб’єктивні складові, 
чітку формалізацію та потребує інтуїції, на-
вичок і знань особи, яка приймає управлін-
ські рішення. 

Для впорядкування процесу прийняття 
управлінських рішень як сукупності форма-
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льних і неформальних процедур раціональ-
но використовувати технологію прийняття 
рішення [1], що дасть змогу провести аналіз 
раніше прийнятих рішень та прийняти опти-
мальне управлінське рішення. 

Цікавою є технологія прийняття управ-
лінських рішень, що складається з декількох 
ітераційних етапів [2] (див. рис). 

 

Оцінювання
ефективності

рішення

Доопрацювання управлінського
рішення

Банк рішень з подолання
наслідків надзвичайних ситуацій

позитив негатив

Краща альтернатива стає рішенням

Термінове повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації

І – ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Термін прийняття
управлінського рішення

Оцінювання
наявних ресурсів

ІІ – ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Аналіз ситуації
в зоні надзвичайної ситуації

Визначення цілей Визначення критеріїв вибору
рішення

Альтернативні варіанти
управлінських рішень

ІІІ – ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Оцінювання
альтернативних рішень

Експертні оцінки

ІV – РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Визначення проблеми

 
 

Рис. Процес прийняття управлінського рішення при подоланні наслідків надзвичайної ситуації 

 
Укрупнено етапи є такими: І – постановка 

завдання; ІІ – підготовка управлінських рі-
шень; ІІІ – прийняття управлінського рішен-
ня та ІV – реалізація управлінських рішень. 

Перший етап – постановка завдання – 
включає в себе опрацювання інформації, 
що надходить безпосередньо із зони над-
звичайної ситуації про оперативну обстано-
вку, що склалася. Проводиться визначення 
проблем, що виникли, і моніторинг наявних 

ресурсів для подолання наслідків надзви-
чайної ситуації. 

На другому етапі – підготовка управлін-
ських рішень – особливої ваги набуває ви-
значення критеріїв вибору обґрунтованих 
управлінських рішень. Для цього можна ви-
користати декілька варіантів шкал, напри-
клад, якісні, кількісні, а також бальну шкалу 
оцінювання. 
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Від кількості показників, що використо-
вуються для опрацювання управлінського 
рішення, залежить тип невизначеності (сто-
хастичний, природний, поведінковий тощо). 

На етапі прийняття управлінського рі-
шення обов’язково розглядаються можливі 
альтернативні варіанти рішень з пошуком 
“кращого” і “гіршого” варіантів. На цьому ж 
етапі залучаються експерти для всебічного 
розгляду запропонованого рішення. 

На четвертому етапі – реалізація управ-
лінських рішень – потрібно не тільки мати 
систему організації та моніторингу дій орга-
нів управління системи охорони здоров’я, 
сил і засобів Державної служби медицини 
катастроф з виконання поставлених за-
вдать, а й необхідно мати відповідну регла-
ментовану процедуру оцінювання рішення 
за параметрами результативності, якості та 
ефективності. Подібне оцінювання слід про-
водити із залученням спеціалістів, що ма-
ють відповідний власний досвід подолання 
медико-санітарних наслідків надзвичайних 
ситуацій. 

Комп’ютерне моделювання варіантів 
управлінських рішень, проведене з викорис-
танням сучасних інформаційних технологій 
для процесів подолання медико-санітарних 
наслідків конкретних надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру, дасть 
змогу використовувати ці варіанти рішень 
при складанні планів оперативного реагу-
вання на виникнення медико-санітарних на-
слідків. Прикладом цього може слугувати 
посібник для берегової охорони США [3], у 
якому наведені конкретні приклади та алго-
ритми дій на випадок виникнення надзви-
чайних ситуацій природного й техногенного 
характеру. 

Дуже важливим моментом процесу опра-
цювання управлінських рішень з подолання 
наслідків надзвичайних ситуацій, особливо 
медико-санітарних, є оцінювання ефективно-
сті прийнятих управлінських рішень. 

Після аналізу вітчизняного досвіду подо-
лання медико-санітарних наслідків природ-
ного й техногенного характеру, що сталися 
протягом останніх 10 років, можна зазначи-
ти, що на професійному рівні не проводився 
вичерпний критичний аналіз дій органів 
управління щодо рівня оптимальності та 
результативності прийнятих управлінських 
рішень щодо подолання медико-санітарних 
наслідків. Прикладами цього можуть бути 

такі резонансні події, як авіакатастрофа на 
Скнилівському летовищі, аварія з викидом 
фосфору у Львівській області, вибухи на 
складах боєприпасів у Запорізькій та Луган-
ській областях та подолання наслідків сти-
хійного лиха, яке сталося на Західній Україні 
влітку 2008 р. 

Слід зазначити, що оцінювання якості 
пропонованих управлінських рішень необ-
хідно здійснювати, спираючись на інформа-
ційно-аналітичне забезпечення, що перед-
бачає збирання та обробку оперативних 
даних із зони надзвичайної ситуації, та по-
передні розробки варіантів управлінських 
рішень з використанням математичного мо-
делювання. 

Звісно, досягнення найкращих результа-
тів у процесі опрацювання управлінських 
рішень з подолання наслідків надзвичайних 
ситуацій можливе лише за умови поєднання 
методів, які визначаються рівнем проблеми 
та характером завдань, що потребують ви-
рішення. 

ІV. Висновки 
Підсумовуючи, слід зазначити, що опра-

цювання управлінських рішень у процесі 
подолання наслідків надзвичайних ситуацій, 
зокрема медико-санітарних, як найбільш 
важких і важливих, потребує вдосконалення 
не тільки завдяки використанню сучасних 
інформаційних технологій і потужного мате-
матичного апарату, а особливо аналізу віт-
чизняного досвіду подолання надзвичайних 
ситуацій та створення оперативних планів 
реагування на виникнення надзвичайних 
ситуацій на всіх рівнях системи державного 
управління. 
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Annotation 
The modern consisting of interbudgetary re-

lations of Ukraine has been considered in the 
article. The mechanisms and constituents of 
interbudgetary relations have been examined. 
The basic problems of modern interbudgetary 
relations are analyzed in Ukraine. Recommen-
dations of legal, administrative and economic 
character are given in relation to the improve-
ment of the system of interbudgetary relations. 

Анотація 
У статті розглянуто сучасний стан між-

бюджетних відносин в Україні. Досліджено 
механізми та складові міжбюджетних відно-
син. Проаналізовано основні проблеми су-
часних міжбюджетних відносин в Україні. 
Наведено досвід інших країн стосовно вре-
гулювання питань відносин між бюджетами 
різних управлінських рівнів. Надано рекоме-
ндації правового, управлінського та еконо-
мічного характеру щодо вдосконалення сис-
теми міжбюджетних відносин. 

Ключові слова 
Міжбюджетні відносини, бюджет, бюдже-

тна система, місцевий бюджет, Державний 
бюджет, доходи. 

І. Вступ 
Право на здійснення видатків місцевими 

органами виконавчої влади у районах та 
областях, а також органами місцевого са-
моврядування унормоване в Законах “Про 
місцеве самоврядування в Україні” (1997), 
“Про місцеві державні адміністрації” (1999), 
Бюджетному кодексі України (2001). Місцеві 
органи отримали достатній обсяг повнова-
жень, відповідний принципу субсидіарності, 
чітко регламентовані їх повноваження та 
суб’єкти виконання цих повноважень. Тому 
сьогодні головним питанням забезпечення 
виконання повноважень щодо місцевих бю-
джетів є достатність обсягу коштів для ви-
конання повноважень і досконалість та 
ефективність механізму надання міжбюдже-
тних трансферів. Необхідність реформу-
вання системи міжбюджетних відносин ви-
значена законодавчо. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити шляхи реформу-

вання міжбюджетних відносин. 
ІІІ. Результати 
Проблеми становлення та розвитку між-

бюджетних відносин, а також державної ре-

гіональної фінансової політики досліджують 
В.Л. Андрущенко, С.А. Буковинський, О.Д. Ва-
силик, О.Д. Данілов, М.М. Єрмошенко, Б.Ф. За-
блоцький, О.Л. Кашенко, О.П. Кириленко, 
В.І. Кравченко, І.О. Луніна, О.С. Мошенець, 
В.М. Опарін, К.В. Павлюк, Д.В. Полозенко, 
Л.Л. Тарангул, С.І. Юрій та ін. Однак мало 
уваги було приділено дослідженню шляхів 
реформування міжбюджетних відносин в 
Україні. 

Сучасними найактуальнішими проблема-
ми у сфері міжбюджетних відносин є [3] такі: 

1. Невідповідність між зобов’язаннями 
за видатками місцевих бюджетів та джере-
лами фінансування. 

У структурі дохідних джерел місцевих 
бюджетів частка трансфертів має значну 
величину (близько 44%), причому вона ви-
являє тенденцію до зростання: з 1998 р. 
вона зросла з 14,3% більше ніж у три рази. 
Для порівняння: в інших країнах частка тра-
нсфертів у доходах місцевих бюджетів є 
набагато нижчою, наприклад, у Румунії – 
10,8%, Словаччині – 19,0%, Словенії – 
20,9%, Латвії – 28,1%, Болгарії – 33,0%, 
Польщі – 40,2%, Чехії – 35,0%. Відповідно, в 
Україні знижувалась частка податкових надхо-
джень місцевих бюджетів: від 74,8% у 1998 р. 
до 43,3% у 2008 р., що також не сприяло 
зміцненню фінансової самостійності місце-
вого самоврядування. 

Відтак власними та закріпленими дохід-
ними джерелами забезпечується трохи бі-
льше ніж 50% видатків, можливість фінан-
сування інших видатків залишається непро-
гнозованою і залежить від вищих органів 
влади, від обсягу наданих трансфертів. Це 
спричинює неефективність використання 
бюджетних коштів, недостатність обсягу 
фінансування окремих видаткових повно-
важень, нагромадження заборгованості за 
виплатами, виникнення утриманських на-
строїв у місцевих органів стосовно держав-
ного бюджету й одночасне посилення регу-
ляторних важелів держави на формування 
місцевих бюджетів, що суперечить осново-
положним принципам місцевого самовряду-
вання. Загалом у країні зростає кількість 
місцевих бюджетів регіонального рівня, які 
отримують кошти із Державного бюджету. 
Якщо на початку 1990-х рр. таких регіонів 
було 13–15, на початку 2000-х рр. – близько 
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20, то сьогодні 26 регіонів (всі, крім м. Киє-
ва) є бюджетними реципієнтами. 

Слаборегульованою залишається ситуа-
ція у сфері виконання делегованих держав-
них повноважень, незважаючи на існування 
права передання обов’язків щодо їх вико-
нання (отже, фінансування) від органів міс-
цевого самоврядування до місцевих адміні-
страцій, делеговані повноваження стають 
скоріше зобов’язаннями виконавчих органів 
із необхідністю вживання заходів щодо мо-
білізації коштів на їх виконання. 

2. Слабкий рівень кореляції між реаль-
ними потребами місцевих бюджетів у кош-
тах з державного бюджету та їх відобра-
женням у формулі розподілу обсягу міжбю-
джетних трансфертів [2]. 

Застосування формульного підходу до 
обрахунку трансфертів (на основі Формули 
розподілу обсягу міжбюджетних трансфер-
тів) сприяє прозорості формування міжбю-
джетних трансфертів та точності обрахунку 
потреб у додаткових коштах. На основі зіс-
тавлення розрахункового показника обсягу 
видатків та закріпленого обсягу доходів, 
скоригованих на коефіцієнт вирівнювання, 
визначається обсяг необхідних додаткових 
коштів для місцевого бюджету або обсяг 
вилучень з місцевого бюджету до державно-
го. Міжбюджетні трансферти покращують 
загальну ситуацію з усуненням надмірних 
різниць у зазначених показниках місцевих 
бюджетів (збільшується загальна сума до-
ходів та видатків у розрахунку на одну осо-
бу), але це збільшення відбувається неод-
наковою мірою у різних регіонах. Трансфер-
ти спрямовуються на досягнення соціальної 
справедливості, вирівнювання, проте не 
економічної ефективності. 

Загальним недоліком формульного під-
ходу є значна кількість параметрів та бага-
торівневість параметрів у формулі, склад-
ності у їх тлумаченні. Недоліки характерні 
також для окремих елементів методики об-
рахування видаткових потреб. Використан-
ня формули має забезпечувати однакові 
(або співрозмірні) видаткові можливості міс-
цевих бюджетів різних територій, але вони 
також мають повною мірою враховувати 
економічні, соціальні, природні особливості 
розвитку цих територій для того, щоб не 
продукувати невмотивовані і необґрунтовані 
витрати. Сьогодні у формулі пропонується 
використовувати абсолютні видаткові пот-
реби, що ґрунтуються на видатках на пер-
винну медико-санітарну допомогу, і показ-
ники чисельності населення (розрахунок 
видатків на освіту та на культуру прово-
диться окремо). З метою усунення недоліків 
щодо неадекватного відображення потреб у 
додаткових ресурсах (міжбюджетних тран-
сфертах) доцільніше було б обраховувати 

відносні видаткові потреби, які враховували 
б територіальні особливості. 

Складається ситуація, коли зусилля ор-
ганів місцевого самоврядування з поліп-
шення економічної ситуації не можуть вирі-
шити головну проблему місцевого бюдже-
ту – збільшення обсягу власних коштів – 
внаслідок недосконалості формули міжбю-
джетних трансфертів, а тільки змінюють 
структуру доходів відповідного бюджету. 

Також формула не враховує складену у 
попередній період мережу бюджетних уста-
нов, вкрай необхідну для життєдіяльності 
громади, щодо збереження якої докладають 
зусиль органи місцевої влади. При визна-
ченні рівня потреб у додаткових коштах фо-
рмула також не враховує фінансову достат-
ність чи нестачу фінансових коштів окремих 
територіальних одиниць. 

Водночас і частий перегляд формули 
упродовж одного бюджетного року (за 2008 р. 
було прийнято 20 постанов Кабінету Мініст-
рів України про внесення змін до формули), 
зумовлений необхідністю врегулювання 
сфери міжбюджетних трансфертів відповід-
но до змін економічної ситуації, є негатив-
ним чинником, оскільки не сприяє можливо-
сті розбудови довгострокової стратегії міс-
цевого розвитку органами місцевого самов-
рядування та місцевими органами виконав-
чої влади, не сприяє стабільності бюджетної 
політики місцевих органів та можливості 
проводити прогнозування розвитку терито-
рії. 

3. Нерівномірне співвідношення “дота-
ція-субвенція” у структурі трансфертів, пе-
реважна частка дотацій та субвенцій на со-
ціальний захист. 

Найбільшу питому вагу у складі транс-
фертів займають дотації вирівнювання. У 
2008 р. їх частка становила 57,1% захище-
них трансфертів загального фонду і 48,7% 
усіх трансфертів (для порівняння – 13,9% у 
1998 р.) (див. табл.) [3]. Дотація, яка є неці-
льовим трансфертом, з одного боку, дає 
змогу місцевим органам витрачати кошти на 
власний розсуд. Незважаючи на те, що ви-
бір напрямів використання дотацій вирівню-
вання може визначатися місцевими органа-
ми влади самостійно, на їх рішення істотно 
впливає необхідність забезпечення бюдже-
тних програм з фінансування благ і послуг, 
що надаються за рішенням центральних 
органів влади. Однак, з іншого боку, пере-
важне використання дотацій формує загро-
зу розпорошення коштів серед непріоритет-
них для даної території чи місцевості на-
прямів видатків. У структурі самих субвенцій 
близько двох третин становлять субвенції 
на виконання державних програм соціаль-
ного захисту населення, крім надання жит-
лових субсидій і пільг населенню для опла-
ти житла та комунальних послуг, натомість 



Держава та регіони 

 124 

субвенції на соціально-економічний розви- ток займають невелику частку. 
Таблиця 

Перерахування трансфертів до місцевих бюджетів у 2008 році [4] 
Назва трансферту Млн грн У % до обсягу трансфертів 

Трансферти загального фонду, всього 55 084,2 93,04 

У т. ч. захищені трансферти загального фонду 50 497,6 91,67 

Дотації вирівнювання 28 810,5 57,05 

Субвенції соціального значення 18 284,1 36,21 

Додаткові дотації 1628,8 3,23 

Трансферти спеціального фонду  4119,3 6,96 

EСЬОГО трансфертів (загальний та спеціальний фонд)  59 203,5 100,00 

 
З метою раціоналізації видатків та під-

вищення контролю за використанням пере-
даних з державного бюджету коштів у ви-
гляді міжбюджетних трансфертів у структурі 
трансфертів має зрости питома вага субве-
нцій як цільових коштів, використання яких 
пов’язане з необхідністю фінансування кон-
кретних об’єктів, пріоритетних у поточному 
бюджетному році, причому питома вага суб-
венцій на соціально-економічний розвиток 
має зростати. 

Незначна увага владних структур до на-
званих проблем призводить до посилення 
утриманських настроїв окремих регіонів 
стосовно держави, незацікавленості збіль-
шення виробничих потужностей інших регі-
онів, неефективного розподілу коштів та їх 
витрачання. 

4. Нормативна неврегульованість за-
безпечення видатків на соціальні потреби 
[1]. 

Видатки на соціальні потреби не повинні 
бути видатками місцевого значення, оскіль-
ки місцеві органи не можуть впливати на 
рішення про їх надання чи ненадання. Сьо-
годні у видатках місцевих бюджетів більше 
ніж 70% спрямовуються на виконання дер-
жавних функцій, таких як надання послуг у 
сфері освіти, охорони здоров’я, культури, 
мистецтва, фізичної культури та спорту. Такі 
видатки враховуються при визначенні обся-
гу міжбюджетних трансфертів. Відповідно, 
на виконання власне функцій місцевого ро-
звитку: забезпечення функціонування жит-
лово-комунального господарства, утриман-
ня дорожньої системи, управління комуна-
льним майном, регулювання земельних від-
носин і фінансування програм природоохо-
ронного значення (тобто видатків, які не 
враховуються при розрахунку обсягу між-
бюджетних трансфертів), залишається не-
значний обсяг коштів. Крім того, місцеві бю-
джети не отримують кошти, необхідні для 
утримання об’єктів соціальної інфраструк-
тури, що переходять у комунальну влас-
ність. 

Місцеві органи влади не мають достатніх 
фінансових можливостей щодо виконання 
функцій місцевого значення ще й унаслідок 
нераціональної системи надання послуг і 
надмірної кількості установ з надання таких 
послуг, що, відповідно, потребує додаткових 

витрат на здійснення управлінських функ-
цій. 

Оскільки забезпечення соціальної сфери 
є завданням держави, то місцеві бюджети 
мають отримувати кошти із державного бю-
джету на забезпечення видатків соціальної 
сфери. Власними коштами місцевих бюдже-
тів мають фінансуватися місцеві потреби 
(визначені у чинному законодавстві як вида-
тки, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів). 

За основу фінансового нормативу бю-
джетного забезпечення береться поняття 
соціальної послуги. Згідно з Бюджетним ко-
дексом України, є три види послуг (ст. 86, 
94, 95): 

1) спрямовані на забезпечення першо-
чергових потреб, гарантовані державою для 
всіх громадян, розташовані найближче до 
споживачів, фінансовані з бюджетів місце-
вого самоврядування; 

2) спрямовані на забезпечення основних 
потреб, гарантовані державою для всіх гро-
мадян, фінансовані з бюджетів районів, міст 
обласного (республіканського в АР Крим), 
м. Києва та Севастополя; 

3) спрямовані на забезпечення певних 
потреб, гарантовані державою для окремих 
категорій громадян, фінансовані з бюджетів 
областей та АР Крим. 

Натомість, згідно із Законом України “Про 
соціальні послуги”, соціальна послуга – це 
комплекс правових, економічних, психологіч-
них та інших заходів, спрямованих на окремі 
соціальні групи чи індивідів, які перебувають 
у складних життєвих обставинах та потребу-
ють сторонньої допомоги. Тобто “соціальна 
послуга” надається не всім громадянам, тому 
тільки третій вид соціальної послуги згідно 
Бюджетним кодексом відповідає соціальній 
послузі по суті і згідно з цим Законом, а пер-
ший та другий види соціальних послуг згідно 
з Бюджетним кодексом України по суті є га-
рантованими Конституцією України правами 
всіх без винятку громадян. 

Таке законодавче різнотлумачення одно-
го самого поняття “соціальна послуга” приз-
водить до необхідності перегляду поняття 
“фінансового нормативу бюджетного забез-
печення”, визначення його реальної еконо-
мічної основи і чіткого формулювання по-
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нять “соціальна послуга”, “громадська чи 
бюджетна послуга” тощо. 

Крім того, залишається потреба у вклю-
ченні до розрахунку обсягів фінансового 
нормативу бюджетного забезпечення такої 
категорії, як соціальний стандарт (соціальна 
норма чи норматив, на базі якої визнача-
ються основні соціальні гарантії з мінімаль-
ного розміру оплати праці, доходів грома-
дян, пенсійного забезпечення, соціальної 
допомоги). 

5. Диспропорції співвідношення обсягів 
першого і другого кошика доходів місцевих 
бюджетів. 

Обсяг трансфертів, які має змогу отри-
мати місцевий бюджет, залежить від того, 
скільки зібрано коштів (доходів місцевого 
бюджету), що враховуються при визначенні 
трансфертів. Відповідно, доходи місцевих 
бюджетів поділяються на дві групи, згідно зі 
ст. 64 і 69 Бюджетного кодексу України: 
– доходи, які враховуються при визначен-

ні обсягу міжбюджетних трансфертів 
(перший кошик), або закріплені доходи, 
із них найбільшу питому вагу займають 
податок на доходи фізичних осіб та єди-
ний податок для суб’єктів малого підп-
риємництва; 

– доходи, що не враховуються при визна-
ченні обсягів міжбюджетних трансфертів 
(другий кошик), або власні доходи, із них 
найбільшу питому вагу займають плата 
за землю, податок з власників транспор-
тних засобів. 

В основу такого розподілу дохідних дже-
рел покладається принцип, що найвагоміші 
дохідні джерела впливають на обсяг транс-
фертів: чим більше надходження від них, 
тим менше трансфертів може бути отрима-
но. З одного боку, це зменшує утриманські 
настрої місцевих бюджетів стосовно держа-
вного, але з іншого – не створює зацікавле-
ності місцевих органів у збиранні податків 
на доходи фізичних осіб та інших надхо-
джень із першого кошика. Складається си-
туація, коли зусилля місцевих органів з ак-
тивізації економічної діяльності в регіонах 
щодо підвищення рівня зайнятості та, від-
повідно, збільшення надходження податку з 
доходів фізичних осіб до місцевого бюджету 
призводять до зниження обсягу дотації ви-
рівнювання або збільшення суми коштів, що 
мають бути перераховані з місцевого до 
державного бюджету. 

Слід також вказати на значне перева-
жання обсягу податків та зборів із першого 
кошика. Їх частка становить понад 80% об-
сягу загального фонду місцевих бюджетів. 
Відповідно, низькою є частка дохідних дже-
рел місцевих бюджетів із другого кошика, 
якими місцеві органи влади можуть розпо-
ряджатися самостійно, виходячи з пріорите-
тів розвитку адміністративно-територіальної 

одиниці. Включення плати за землю та по-
датку з власників транспортних засобів до 
доходів місцевих бюджетів, які не врахову-
ються при визначенні трансфертів (другого 
кошика), є позитивним у тому сенсі, що це 
дає змогу місцевим органам нарощувати 
свої фінанси за рахунок власних зусиль та 
активізації економічної діяльності на підпо-
рядкованій території. Надходження таких 
вагомих податків дають змогу виконувати 
місцевим органам влади функції щодо на-
дання населенню житлово-комунальних по-
слуг, здійснення видатків на благоустрій міс-
цевості. І навпаки, значне переважання час-
тки доходів першого кошика вказує на недо-
статність власних доходів місцевих бюдже-
тів для виконання органами місцевого са-
моврядування покладених на них функцій і 
завдань, на незацікавленість місцевих орга-
нів у збільшені надходжень від податків та 
зборів, а також є критерієм неможливості 
довгострокового прогнозування економічно-
го розвитку території. 

6. Неефективна децентралізація бюдже-
тної системи. 

Підвищення ефективності процесу фор-
мування видаткової частини місцевих бю-
джетів та децентралізація управління бю-
джетними коштами визначені як один із спо-
собів перетворення місцевих бюджетів на 
ефективний інструмент соціально-економіч-
ного розвитку адміністративно-територіаль-
них одиниць. Бюджетна децентралізація 
передбачає, з одного боку, визначення ра-
ціональних обсягів і структури бюджетних 
повноважень, з іншого – повне їх забезпе-
чення ресурсною базою. 

Засади міжбюджетних відносин між ра-
йонним бюджетом та бюджетами територі-
альних громад сіл, селищ, міст районного 
значення та їх об’єднань (бюджетами міс-
цевого самоврядування), а також між місь-
ким бюджетом міста обласного (республі-
канського – АР Крим) значення, міста Сева-
стополя та бюджетами адміністративно під-
порядкованих йому міст, селищ, сіл, крім 
бюджетів місцевого самоврядування, тран-
сферти до яких визначаються законом про 
Державний бюджет України на наступний 
рік, визначені законодавчо з 2004 р. Тим 
самим було забезпечено подальшу децент-
ралізацію бюджетної системи. Однак тран-
сферти містам та районам обчислюються 
безпосередньо на центральному рівні. Це, у 
свою чергу, послаблює позиції обласного 
рівня у контролі за формуванням та викори-
станням фінансових ресурсів на районному 
рівні. Більш-менш самостійними у схваленні 
бюджету є області та міста обласного зна-
чення, натомість бюджети місцевого самов-
рядування є залежними від району (юриди-
чно від районної ради, фактично від район-
ної адміністрації) [1]. 
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Спостерігаються розбіжності у тлумачен-
ні понять “міжбюджетні відносини” у Бюдже-
тному кодексі України (2001 р.) та Законі 
України “Про міжбюджетні відносини між 
районним бюджетом та бюджетами терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст районного 
значення та їх об’єднань” (2004 р.): у згада-
ному Законі поняття “міжбюджетні відноси-
ни” між бюджетами районів та місцевого 
самоврядування зведені виключно до “між-
бюджетних трансфертів” (ст. 1 і ст. 3), нато-
мість Бюджетний кодекс тлумачить їх як 
будь-які відносини між бюджетами держави, 
АР Крим та бюджетами місцевого самовря-
дування. 

Незважаючи на наявність в Україні бли-
зько 12 тисяч місцевих рад, необхідно розг-
лянути можливість і загальні принципи 
встановлення прямих відносин між держав-
ним бюджетом та бюджетами місцевого са-
моврядування, з тим, щоб позбавити район 
надмірних управлінських важелів впливу на 
бюджетний процес та перерозподіл фінан-
сових ресурсів. Питання подальшої децент-
ралізації бюджетної системи є також важли-
вим у зв’язку з актуалізацією необхідності 
проведення адміністративно-територіальної 
реформи – об’єднання декількох фінансово 
слабких громад у єдину дасть змогу змен-
шити видатки на утримання управлінського 
апарату і збільшить обсяги коштів на поточ-
ні потреби, що, у свою чергу, спростить ме-
ханізм встановлення прямих фінансово-
бюджетних відносин між державою та гро-
мадами. 

Організація системи міжбюджетних від-
носин в умовах обмеженості бюджетних ре-
сурсів на всіх ланках управління має буду-
ватися на таких принципах: 
– відповідності потреб можливостям мо-

білізації коштів як із власних джерел, так 
і з переданих закріплених джерел та мі-
жбюджетних трансфертів; 

– збіг користувачів послуг у соціальній 
сфері, платників податків і зборів на їх 
фінансування та тих, хто схвалює рі-
шення про надання таких послуг (в особі 
виконавчих або представницьких орга-
нів влади); 

– досягнення оптимального співвідношен-
ня між власними, закріпленими коштами 
і трансфертами з метою зацікавлення 
місцевих органів влади активізувати 
економічну діяльність, сприяти збіль-
шенню об’єктів оподаткування та подат-
кової бази, встановлення чіткої межі між 
незалежністю й утриманством, між фі-
нансовою самостійністю місцевих бю-
джетів та реальною потребою у держа-
вних коштах на основі зацікавленості мі-
сцевих органів у результатах активізації 
економічної діяльності на підвідомчій 
території. 

ІV. Висновки 
Виходячи з вищенаведених положень 

щодо стану розвитку міжбюджетних відно-
син, реформування системи міжбюджетних 
відносин має передбачати реалізацію окре-
мих заходів за такими цілями: 

1. З метою встановлення відповідності 
між видатками та доходами місцевих бю-
джетів: 
– активізувати економічну та господарську 

діяльність місцевих органів влади на пі-
двладній території з метою збільшення 
частки власних та закріплених джерел 
доходів у місцевих бюджетах і змен-
шення частки трансфертів, а також збі-
льшення загалом кількості регіонів, які 
не потребують трансфертів із державно-
го бюджету; 

– запровадити державні гарантії фінансо-
вого забезпечення виконання делегова-
них повноважень місцевими органами 
влади; 

– покласти в основу політики фінансового 
вирівнювання критерій зацікавлення 
бюджетів-донорів віддавати кошти, за-
лишаючи певну частку сум перевико-
нання доходів у розпорядженні місцевих 
органів влади. 

2. З метою вдосконалення Формули ро-
зподілу обсягів міжбюджетних трансфертів: 
– внести зміни до Формули розподілу об-

сягу міжбюджетних трансфертів щодо 
використання індексів відносних видат-
кових потреб, які дають змогу врахову-
вати місцеві особливості розвитку, зок-
рема, щільність населення, яке є, рівень 
екологічного забруднення; 

– спростити показники та окремі формули, 
що використовуються при обрахунку мі-
жбюджетних трансфертів; 

– встановити мораторій на внесення змін 
до формули впродовж одного бюджет-
ного року. 

3. З метою раціоналізації структури тра-
нсфертів: 
– забезпечити пріоритетність надання ці-

льових субвенцій, збільшити частку суб-
венцій на соціально-економічний розви-
ток, сформувати механізм запрова-
дження конкурсних процедур фінансу-
вання місцевих програм; 

– застосовувати вибірковий механізм фі-
нансування окремих проектів, ініційова-
них місцевими органами влади, з на-
данням переваги тим, які здатні найш-
видше дати економічний ефект і, відпо-
відно, сприяти розвитку інших місцевос-
тей. 

4. З метою впорядкування механізму за-
безпечення соціальних видатків: 
– встановити жорстку відповідність між 

фінансуванням видатків, які спрямовані 
на вирішення питань місцевого значен-
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ня і не враховуються при розрахунку об-
сягу міжбюджетних трансфертів, і обся-
гом власних доходів місцевих бюджетів. 
Інші видатки доцільно фінансувати за 
рахунок закріплених доходів місцевих 
бюджетів та міжбюджетних трансфертів, 
що дасть змогу уникати зустрічних фі-
нансових потоків і посилити контроль за 
використанням коштів та наданням транс-
фертів; 

– покласти в основу бюджетного вирівню-
вання нормативи соціальних стандартів 
надання громадянам послуг; 

– ініціювати внесення змін до Бюджетного 
кодексу України: у ст. 86, ч. 1 замінити 
“соціальних послуг” (пункт 1) і “основних 
соціальних послуг” (пункт 2) на словос-
получення “громадських послуг”, у ст. 98, 
ч. 3, пункт 2) замінити “споживачів соціа-
льних послуг” на “споживачів громадсь-
ких та соціальних послуг”. 

5. З метою заохочення територіальних 
громад до наповнення бюджетів, передусім у 
частині доходів, які не враховуються при ви-
значенні міжбюджетних трансфертів, і збіль-
шення частки видатків, які враховуються при 
визначенні міжбюджетних трансфертів: 
– встановити частку відрахувань від над-

ходжень з податку на доходи фізичних 
осіб до другого кошика доходів місцевих 
бюджетів; 

– включити до переліку видатків першого 
кошика видатки на соціальний захист, 
соціальне забезпечення, культурно-

мистецькі та спортивні заходи, а також 
видатків на утримання об’єктів соціаль-
ної інфраструктури, що переходять у 
комунальну власність. 

6. З метою подальшої децентралізації 
бюджетної системи: 
– упорядкувати вживання норм “міжбюд-

жетні трансферти”, “міжбюджетні від-
носини” у різних законодавчих актах; 

– розробити заходи (формування механі-
зму, визначення відповідальних, фор-
мування інформаційної, кадрової та те-
хнічної бази) щодо встановлення пря-
мих відносин між Державним бюджетом 
та бюджетами міст районного значення, 
сіл і селищ. 
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Annotation 
The article describes the basic financial-

economic forms of improving of innovative-
investment policy in Ukraine, among which: 
technological parks, free economic areas and 
also non-government funds of pensions. The 
present and potential sources of financing of 
innovative-investment activity are analyzed. 

Анотація 
У статті розкрито основні фінансово-

економічні форми реалізації інноваційно-
інвестиційної політики в Україні, до яких за-
раховано: технологічні парки, спеціальні 
економічні зони в цілому, а також недержа-
вні пенсійні фонди. Проаналізовано наявні 
та потенційні джерела фінансування інно-
ваційно-інвестиційної діяльності. 

Ключові слова 
Фінансово-економічні форми, інновацій-

но-інвестиційна діяльність, спеціальні (віль-
ні) економічні зони, технологічні парки. 

І. Вступ 
У світовій практиці, держави котрі успіш-

но освоюють передові досягнення науки, є 
локомотивами економічного розвитку. Від-
так, вони формують власну систему залу-
чення, створення та впровадження іннова-
цій у виробництво. При цьому наявність 
власних корисних копалин не відіграє клю-
чової ролі у їх поступі, хоча і є важливим 
фактором забезпечення національної еко-
номічної самодостатності. Лише завдяки 
створенню дієвої економічної системи, за-
снованої на інноваційних досягненнях, такі 
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держави більше ніж успішно конкурують на 
міжнародному ринку. При формуванні наці-
ональної інноваційної політики важливе 
значення надається фінансово-економічним 
інструментам. Так, за рахунок створення 
спеціальних (вільних) економічних зон (да-
лі – С (В) ЕЗ), технологічних парків (далі – 
ТП), інших організаційних форм стимулю-
вання інноваційно-інвестиційної діяльності з 
одночасним упровадженням диверсифіко-
ваних пільг та преференцій для визначеної 
сфери країни мають змогу випереджальни-
ми темпами інтегруватись до світового еко-
номічного простору, здобуваючи собі доступ 
до ринків та технологій, на розробку яких 
власними силами довелось би витратити не 
один десяток років. Таким шляхом пішли 
В’єтнам, Гонконг (наразі провінція Китаю, 
однак на початку реформ – практично авто-
номний суб’єкт міжнародного права), Індія, 
Китай, Малайзія, Південна Корея, Сінгапур, 
Тайвань, котрі досягли неабияких позитив-
них економічних зрушень. Відтак, створення 
дієвих фінансово-економічних форм упливу 
на формування інноваційно-інвестиційного 
ринку і, як наслідок, забезпечення стійкого 
економічного розвитку на інноваційній осно-
ві є наразі актуальним завданням для Укра-
їни, де впроваджувані реформи не дали по-
зитивних результатів. 

Питання формування та розвитку іннова-
ційно-інвестиційної сфери досліджені у працях 
вітчизняних дослідників Л. Антонюк, Ю. Бажа-
ла, В. Бодрова, В. Гейця, М. Герасимчука, 
Б. Губського, О. Задорожної, Б. Кваснюка, 
О. Кілієвича, О. Колосова, О. Мертенса, 
А. Максюти, М. Миколайчука, С. Пирожкова, 
А. Поручника, І. Розпутенка, В. Савчука, Н. Чух-
рай, В. Юрчишина, Ю. Яковця; зарубіжних – 
Д. Дайкера, П. Друкера, Б. Лессера, К. Мейєра, 
Х. Рігса, Б. Твісса, Д. Тідда та багатьох ін-
ших. У дослідженнях зазначених авторів 
розкриваються питання становлення та ро-
звитку інноваційної сфери економіки як у 
розвинутих країнах, так і в країнах з перехі-
дною економікою, зокрема в Україні, визна-
чаються основні аспекти інноваційного про-
цесу. Водночас недостатньо дослідженими 
залишаються питання формування цілісної 
національної системи фінансово-економіч-
них форм упливу на інноваційно-інвестицій-
ний ринок. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є розкриття сучасних дже-

рел фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності, виділення основних фінансово-
економічних форм впливу на формування 
вітчизняного інноваційно-інвестиційного ри-
нку та проведення аналізу результативності 
їх застосування в Україні. 

ІІІ. Результати 
Розвиток вітчизняного інноваційно-інвес-

тиційного ринку впродовж усієї доби існу-

вання новітньої незалежної України був не-
однозначним. Хоча сутність інвестиційної та 
інноваційної діяльності та їх складові еле-
менти були визначені Законом України “Про 
інвестиційну діяльність” ще в 1991 р. [2], 
реального суттєвого зв’язку між інвестиція-
ми та інноваціями не існувало аж до прийн-
яття Закону України “Про спеціальний ре-
жим інноваційної діяльності технологічних 
парків”, яким закріплювалась організаційно-
правова форма “технологічний парк” з упро-
вадження наукоємних розробок, високих 
технологій та забезпечення промислового 
випуску конкурентоспроможної на світовому 
ринку продукції, і на основі якого пізніше 
почали створюватись технопарки. 

У ст. 6 Закону України “Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності технологічних 
парків” визначено види державної фінансо-
вої підтримки, що є ідентичними з визначе-
ними ст. 17 Закону України “Про інноваційну 
діяльність”. Окрім прямої підтримки, відпо-
відно до ст. 7 зазначеного Закону, техноло-
гічним паркам державою надаються цільові 
субсидії у вигляді: звільнення від ввізного 
мита при ввезенні в Україну для реалізації 
проектів технологічних парків нових устат-
кування, обладнання та комплектуючих, а 
також матеріалів, які не виробляються в 
Україні; податкового векселя на суми подат-
кового зобов’язання, при імпорті нових уста-
ткування, обладнання та комплектуючих з 
відстрочкою погашення; суми податку на 
прибуток, одержаного при реалізації проек-
тів технологічних парків. Відповідно до За-
кону зазначені суми податків, що нарахову-
ються при виконанні проектів технологічних 
парків, останні не перераховують до бю-
джету, а зараховують на спеціальні рахунки 
технологічних парків [3]. 

Однак статистичні дані свідчать про не-
достатню результативність діяльності ТП. У 
2007 р. в рамках виконання проектів техно-
логічних парків було реалізовано інновацій-
ної продукції на 2557,2 млн грн, з них на зо-
внішньому ринку – 311,7 млн грн. Витрати 
на наукові дослідження в межах реалізації 
проектів технологічних парків у 2007 р. ста-
новили 24,5 млн грн, що дорівнювало 2,5% 
від загальнодержавного показника. За дани-
ми Державного комітету статистики України, 
обсяг реалізованої промислової продукції в 
2007 р. становив 720,7 млрд грн [10], відтак, 
частка технопарків у загальному обсязі реа-
лізації дорівнювала 0,4%. Причиною низької 
активності технологічних парків, крім усього 
іншого, була і відміна у 2005 р. непрямої 
підтримки у вигляді митних пільг та префе-
ренцій. Хоча через рік пільговий митний ре-
жим для технопарків і було поновлено, не-
гативний вплив нестабільності законодавст-
ва дався взнаки. Ми впевнені, що, незважа-
ючи на непереконливі поточні показники, 
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діяльність технологічних парків є перспек-
тивною і, саме на їх основі, можливо, і пот-
рібно зробити технологічний прорив націо-
нальної економіки. 

Отож, на наше переконання, технологічні 
парки є цілісною фінансово-економічною 
формою впливу на формування національ-
ного інноваційно-інвестиційного ринку. 

Як зазначалось на початку дослідження, у 
світовій практиці найбільш дієвим фінансово-
економічним механізмом впливу на форму-
вання інноваційної складової економіки та 
забезпечення випереджального економічно-
го зростання у цілому є спеціальні (вільні) 
економічні зони, разючі результати від 
упровадження яких отримав ряд країн світу. 
Варто зазначити, що інструмент С (В) ЕЗ 
використовують не лише країни, що розви-
ваються, а й високорозвинуті держави, на-
приклад, США, де існує близько 200 вільних 
економічних зон, що є додатковим підтвер-
дженням їх ефективності. Сьогодні у світі 
існує понад 800 С (В) ЕЗ. На ці осередки 
підприємництва припадає 8% загального 
світового торгового обороту [5, с. 25]. 

Згідно зі ст. 3 Закону України “Про зага-
льні засади створення і функціонування 
спеціальних (вільних) економічних зон”, в 
Україні можуть створюватись спеціальні (ві-
льні) економічні зони різних функціональних 
типів: вільні митні зони і порти, експортні, 
транзитні зони, митні склади, технологічні 
парки, технополіси, комплексні виробничі 
зони, туристсько-рекреаційні, страхові, бан-
ківські тощо [1]. 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про 
Концепцію створення спеціальних (вільних) 
економічних зон в Україні” наводить загаль-
ну характеристику видів С (В) ЕЗ, з них осо-
бливу зацікавленість у контексті тематики 
нашого дослідження викликають науково-
технічні зони, котрі визначаються як ВЕЗ, 
спеціальний правовий режим яких орієнто-
ваний на розвиток наукового й виробничого 
потенціалу, досягнення нової якості еконо-
міки через стимулювання фундаментальних 
і прикладних досліджень з подальшим впро-
вадженням результатів наукових розробок у 
виробництво. Вони можуть існувати у формі 
регіональних інноваційних центрів-технопо-
лісів, районів інтенсивного наукового розви-
тку, високотехнологічних промислових ком-
плексів, науково-виробничих парків (техно-
логічних, дослідних, промислових, агропар-
ків), а також локальних інноваційних центрів 
та опорних інноваційних пунктів [4]. 

Однак в Україні при створені ВЕЗ у 2000 р. 
та територій пріоритетного розвитку (далі – 
ТПР) чомусь не врахували необхідності 
впровадження науково-технічних зон, а ос-
новну увагу було приділено утворенню СЕЗ 
і ТПР, котрі характеризуються як зовнішньо-

торговельні, комплексно-виробничі та тури-
стично-рекреаційні зони [6, с. 58]. 

Навіть не заглиблюючись в економічні 
показники роботи СЕЗ і ТПР, а лише про-
аналізувавши правові засади діяльності, 
можна було заздалегідь спрогнозувати ре-
зультат їх роботи. Наприклад, у ст. 3 Зако-
ну України “Про спеціальний режим інвес-
тиційної діяльності на територіях пріорите-
тного розвитку в Житомирській області” від 
03.12.1999 р. № 1276-XIV, до сфер еконо-
мічної діяльності, на які поширюється за-
значений Закон, входять, крім інших, хар-
чова промисловість, обробка деревини та 
виробництво виробів з деревини, будівниц-
тво, добувна промисловість тощо. Відтак, 
впровадження новітніх технологій було ли-
ше можливим супутнім результатом функ-
ціонування цієї ТПР. І це не одиничний ре-
зультат, такі галузі можна знайти практично 
у всіх законів про створення СЕЗ чи ТПР. 

СЕЗ/ТПР могли дійсно стати локомоти-
вами економічного зростання, за належного 
законодавчого забезпечення забезпечити 
технологічне оновлення національної еко-
номіки та її перехід на інноваційну модель 
розвитку. Однак у 2005 р. інститут спеціаль-
них економічних зон та територій пріоритет-
ного розвитку було по-суті ліквідовано зі 
скасуванням для них пільг та преференцій, 
а також затавровано як “чорні діри” економі-
ки, при тому всіляко забуваючи, що техно-
парки, котрі утвердились як оптимальні фо-
рми стимулювання науково-технічної і ви-
робничої діяльності інноваційного спряму-
вання, є лише різновидом ВЕЗ, правові ос-
нови створення яких було закладено ще на 
початку 1990-х рр. 

Діяльність С(В)ЕЗ у світовій практиці та-
кож не є односпрямованою і залежить від 
національних пріоритетів тієї чи іншої краї-
ни, на території якої вони створюються. Так, 
у США діє чи не найпотужніший у світі тех-
нологічний парк – вільна економічна зона, 
де розташовано 17 найбільших підприємств 
електронної промисловості (ІВМ, “Х’юлетт-
Паккард”, “Ксерокс”, “Дженерал електрик” та 
інші), а також тут функціонують головні кон-
церни військово-промислового комплексу 
США [5, с. 26]. 

В Україні питання фінансового забезпе-
чення інноваційної сфери регулюється За-
конами України “Про спеціальний режим 
інноваційної діяльності технологічних парків”, 
“Про інноваційну діяльність”, “Про державне 
регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій” та ін. Зокрема, у ст. 18 Закону 
України “Про інноваційну діяльність” перелі-
чені джерела фінансування інноваційної дія-
льності: кошти Державного бюджету України; 
кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету 
Автономної Республіки Крим; власні кошти 
спеціалізованих державних і комунальних 
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інноваційних фінансово-кредитних установ; 
власні чи позичені кошти суб’єктів іннова-
ційної діяльності; кошти (інвестиції) будь-
яких фізичних і юридичних осіб; інші джере-
ла, не заборонені законодавством України 
[2]. 

У працях ряду вітчизняних дослідників 
залучення фінансових ресурсів іноземних 
інвесторів, як і трансфер технологій з-за 
кордону, визначається як основне джерело 
забезпечення розвитку національної еконо-
міки, у тому числі й її технологічного онов-
лення. Ми не можемо погодитись з такими 
твердженнями. Аналіз статистичних даних 

джерел фінансування інноваційної діяльно-
сті в Україні свідчить (табл.), що кошти іно-
земних інвесторів займають мізерну частину 
у структурі фінансування технологічних ін-
новацій в Україні: у 2006 р. – 2,9% від зага-
льного обсягу, у 2007 р. – 3,0%, у 2008 р. – 
1,0%. Основними ж джерелами фінансуван-
ня є власні кошти підприємств, що станови-
ли: 2006 р. – 84,6%, 2007 р. – 73,7%, 2008 – 
60,6% від валового. Крім того, дещо активі-
зувалась державна фінансова підтримка 
інновацій, яка зросла в загальній структурі з 
1,9% у 2006 р. до 2,8% у 2008 р. 

Таблиця 
Джерела фінансування інновацій в Україні 

Джерела фінансування 
Роки 

2006 % до 2005 2007 % до 2006 2008 % до 2007 

Всього, млн грн, у тому числі 6160,0 107,1 10 850,9 176,1 11 994,2 110,5 

Власні кошти підприємств 5211,4 103,3 7999,6 153,5 7264,0 90,8 

Кошти державного бюджету 114,4 407,1 144,8 126,6 336,9 232,7 

Кошти іноземних інвесторів 176,2 111,6 321,8 182,6 115,4 35,9 

Інші джерела фінансування 658,0 126,5 2384,7 362,4 4277,9 179,4 

Примітка: джерело даних: http://www.ukrstat.gov.ua/; Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності : стат. збірник. 

 
Однак, на наше глибоке переконання, на-

віть за умови, що рівень іноземних інвестицій 
на фінансування інновацій буде досить висо-
ким, це не дасть змогу докорінно оновити 
вітчизняну економіку та надати їй стимул для 
випереджального розвитку і цьому є дві при-
чини: іноземний інвестор розміщує свої акти-
ви відповідно до економічної доцільності, а 
проводити дослідження і впроваджувати но-
вітні технології в Україні є недоцільним у 
зв’язку з наявністю значних незавантажених 
потужностей, можливістю використання ім-
портованої застарілої, але перевіреної тех-
нології, та відсутністю однозначної держав-
ної політики в зазначеній сфері; транснаціо-
нальні корпорації, що є на сьогодні основни-
ми гравцями на міжнародному ринку, а також 
уряди країн, де розміщені їх материнські 
структури, не зацікавлені у стимулюванні ро-
звитку новітніх технологій на українському 
ринку з геоекономічних та інших причин, та-
ких як втрата у перспективі ринків збуту про-
дукції внаслідок розвитку власної національ-
ної високотехнологічної індустрії, відтак, 
найімовірніше, буде активізовано інструмент 
венчурних компаній. У цьому випадку суб’єкт, 
що є замовником отримує всі результати до-
слідження та можливість їх упровадити поза 
межами України. 

Питання фінансового забезпечення інно-
ваційних трансформацій порушувалось у 
доповіді віце-президента Національної ака-
демії наук В. Гейця, де серед усього іншого 
зазначалось, що на сьогодні населення 
акумулювало готівкою близько 60 млрд дол. 
США, і в тіньовому обороті обертається бі-
льше ніж 80 млрд дол. США [9]. Відтак не-
обхідно розробити механізм їх залучення до 
фінансування інноваційної діяльності в 

Україні. Однією з альтернатив є розвиток 
вітчизняної системи недержавних пенсійних 
фондів (далі – НПФ) і державних (крім Пен-
сійного фонду України). На сьогодні діяль-
ність НПФ в Україні є не досить поширеною. 
Так, станом на кінець вересня 2007 р. сума-
рні активи вітчизняних НПФ становили 
213,4 млн грн, з початку року зростання від-
булось більше ніж на 60% [8]. Обсяги акти-
вів зазначених структур, звичайно ж, на сьо-
годні є досить скромними, однак цей ресурс 
динамічно зростає. Крім того, активізація 
довгострокового банківського кредитування 
за прийнятними ставками, і тут держава має 
надати суттєву підтримку, також сприятиме 
активізації інноваційної діяльності. Напри-
клад: комерційними банками в Україні на 
кінець 2008 р. надано кредитів підприємст-
вам у розмірі 443,7 млрд грн, з них лише 
11,3% – довгострокові (понад п’ять років) 
[10]. 

Окрім внутрішніх, існують і незадіяні зов-
нішні джерела фінансування інноваційних 
перетворень – це кошти, вивезені з України 
у формі іноземних інвестицій або ж нелега-
льними каналами. Станом на 01.01.2009 р. з 
України у формі прямих іноземних інвести-
цій вивезено 6198,6 млн дол. США, з яких 
94% (5826,1 млн дол. США) спрямовано на 
Кіпр, де знаходиться одна з офшорних зон. 
У структурі наведених інвестицій, спрямо-
ваних на Кіпр 91,4% (5324,6 млн дол. США), 
становлять кошти, спрямовані у сферу опе-
рацій з нерухомим майном, оренди, інжині-
рингу та надання послуг підприємцям [8], 
тобто, по суті законсервованих до кращих 
часів. І це мова йде лише про офіційні обся-
ги. За даними, наведеними дослідницею 
С. Шумською, обсяги нелегально вивезено-
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го капіталу з України становлять близько 
58,1 млрд дол. США [7, с. 77], і це лише за 
період з 2000 до 2007 рр. Відтак, в Україні є 
значні незадіяні фінансові ресурси, котрі, 
можливо, і потрібно спрямувати на здійс-
нення інноваційної діяльності, для чого не-
обхідно проводити виважену, цілеспрямо-
вану і спадкову (у контексті зміни урядових 
курсів) політику. 

IV. Висновки 
Отже, дослідивши сучасний стан розвит-

ку національного інноваційно-інвестиційного 
ринку, можна дійти таких висновків. На сьо-
годні в Україні існує декілька фінансово-
економічних форм впливу на формування 
інноваційно-інвестиційного ринку, а саме: 
технологічні парки, СЕЗ/ТПР та недержавні 
пенсійні фонди (як механізм забезпечення 
довгострокового фінансування). Усі перелі-
чені важелі мають значні недоліки, а саме: 
механізм технопарків активовано неповніс-
тю внаслідок маніпуляцій із законодавством; 
спеціальні економічні зони та території пріо-
ритетного розвиту дискредитовано як орга-
нізаційно-правові структури, що сприяють 
тінізації економіки, та відмінено їм усі пільги 
та преференції, замість того, щоб внести 
необхідні зміни до переліку сфер економіч-
ної діяльності та замінити добувні й низько-
технологічні на інноваційно орієновані; сис-
тема недержавного пенсійного страхування 
внаслідок незначного поширення своєї дія-
льності нездатна відігравати якоїсь суттєвої 
ролі у стимулюванні інноваційної діяльності. 

Однак аналіз наявних та потенційних 
джерел фінансування інноваційної діяльно-
сті засвідчив, що в Україні існують значні 
незадіяні джерела, котрі доцільно активізу-
вати за допомогою визначених фінансово-
економічних важелів, а також банківської 
системи, котра з об’єктивних причин не мо-
же бути віднесеною цілком до фінансових 
форм упливу на формування інноваційно-
інвестиційного ринку, оскільки надає послу-
ги, крім усього іншого, по споживчому кре-
дитуванню і в коротко- та середньостроко-
вих періодах. 

На наше переконання, перспективним 
напрямом подальших досліджень може ста-
ти уточнення ролі банківської системи у 
сфері фінансування інноваційної діяльності. 
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Annotation 
The term “state regulation” has analyzed 

and the term “state regulation of international 
tourism” has improved; the methods of state 

influence on tourism development has consid-
ered and were defined the effective methods 
and instruments of the state regulation of the 
tourism. 
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Анотація 
Проаналізовано зміст поняття “державне 

регулювання” та уточнено поняття “держав-
не регулювання міжнародного туризму”. Ро-
зглянуто методи впливу держави на розви-
ток туризму й визначено ефективні методи 
та інструменти державного регулювання 
туризму. 

Ключові слова 
Державне управління, міжнародний ту-

ризм, методи регулювання, економіка, в’їзний 
туризм, державне регулювання. 

І. Вступ 
Посилення регуляторної ролі держави 

дало змогу створити те, що сьогодні прийн-
ято називати економіками добробуту; вирі-
шити, здавалося б, нерозв’язні суперечності 
між працею й капіталом, монополією та кон-
куренцією, вільною торгівлею й розвитком 
внутрішнього виробництва на прийнятному 
рівні зайнятості [1, с. 5]. 

Історичний досвід світової економіки під-
тверджує, що держава в усі часи тією чи 
іншою мірою була вимушена втручатися в 
економічні процеси. Але ступінь цього втру-
чання на окремих етапах розвитку товарно-
го виробництва був неоднаковим. Тобто в 
усіх економічних системах держава регулює 
економіку. Історичний досвід показує, що 
спочатку таке втручання було зумовлено 
самим існуванням держави та необхідністю 
вилучення значної частини суспільного про-
дукту для покриття загальнодержавних ви-
трат, пов’язаних з утриманням апарату чи-
новників державної влади, армії, поліції то-
що. Таке вилучення та перерозподіл вима-
гали від держави створення відповідного 
законодавства, яке охороняло б державні 
інтереси й визначало обов’язки всіх членів 
суспільства стосовно держави. 

Державне регулювання в умовах ринко-
вого господарства являє собою систему ти-
пових заходів законодавчого, виконавчого 
та контрольного характеру, які здійснюють 
правомочні державні установи та суспільні 
організації з метою стабілізації та адаптації 
існуючої соціально-економічної системи до 
умов, що змінилися [2, с. 3]. 

ІІ. Постановка завдання: 
– уточнити поняття “державне регулюван-

ня міжнародного туризму”; 
– визначити ефективні методи розвитку 

міжнародного туризму в Україні. 
ІІІ. Результати 
Питанням розвитку міжнародного туриз-

му присвячені праці А.Ю. Александрової, 
Е.Н. Ільїної, В.А. Квартальнова та ін. Про-
блеми формування державної туристичної 
політики проаналізовано в працях А.П. Ду-
ровича, М.І. Кабушкіна, В.І. Цибуха. 

Роль державного управління, необхід-
ність створення механізмів державного ре-
гулювання, застосування ефективних ін-

струментів державної політики в різних 
сферах життєдіяльності висвітлено в працях 
Л.І. Дідківської, П.І. Гаман, В.М. Князєва, 
Д.М. Стеченко, А.О. Чечиль, С.М. Чистова, 
О.С. Шаптала та інших. 

Найбільш глибоко обґрунтував необхід-
ність державного впливу на різні сфери еко-
номіки англійський економіст Дж.М. Кейнс. У 
1936 р. він опублікував працю “Загальна 
теорія зайнятості, процента і грошей”, де 
чітко окреслив коло специфічних макроеко-
номічних проблем, запропонував засадничі 
принципи методології та методики їхнього 
аналізу, сформулював завдання економіч-
ної політики держави. 

У своїх працях А.М. Стельмащук визна-
чає державне управління як організуючий і 
регуляторний вплив держави на діяльність 
суб’єктів ринку з метою її впорядкування та 
підвищення результативності, зауважуючи, 
що регулювання економіки є однією з функ-
цій управління економікою [2, с. 26]. 

Такої самої думки дотримується і С.М. Чис-
тов, даючи визначення державному управ-
лінню й наголошуючи, що основними функ-
ціями управління є: організація, планування, 
регулювання, кадрове забезпечення, конт-
роль. 

Управління будь-яким процесом почина-
ється з того, що цей процес виокремлюють 
як певний об’єкт. Для впливу на нього з ме-
тою реалізації потрібних цілей створюють 
відповідну організацію, яка здійснює плану-
вання заходів, спрямованих на досягнення 
цілей. Коли створено організацію та визна-
чено плани її діяльності, встановлюють пра-
вила поведінки кожного її члена в межах 
планових заходів; підбирають персонал, 
здатний здійснити намічене. Виникає дина-
міка управління, яка потребує постійного 
контролю. 

Отже, регулювання є однією з функцій 
управління. Однак у наведеному ланцюзі є 
кілька слабких місць. По-перше, створення 
спеціальних організацій (державних органів) 
для управління соціально-економічними 
процесами негативно впливає на державні 
фінанси. По-друге, за змішаної економіки 
вплив на соціально-економічні процеси здій-
снюється, як правило, за допомогою непря-
мих (опосередкованих) методів. 

Державне регулювання можна розгляда-
ти з теоретичного й практичного погляду. З 
теоретичного погляду, державне регулю-
вання – це система знань про сутність, за-
кономірності дії та правила застосування 
типових методів і засобів впливу держави 
на хід соціально-економічного розвитку, 
спрямованих на досягнення цілей держав-
ної економічної політики. З практичного пог-
ляду, державне регулювання – це сфера 
діяльності держави для цілеспрямованого 
впливу на поведінку учасників ринкових від-
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носин з метою забезпечення пріоритетів 
державної політики [3, с. 15]. 

Державне регулювання в умовах ринко-
вого господарства являє собою систему ти-
пових заходів законодавчого, виконавчого 
та контрольного характеру, здійснюваних 
правомочними державними установами й 
суспільними організаціями з метою стабілі-
зації та пристосування існуючої соціально-
економічної системи до умов, що змінилися. 

Державне регулювання туризму – це дія-
льність держави щодо створення правових, 
економічних і соціальних передумов, необ-
хідних для функціонування економічного 
механізму згідно із цілями й пріоритетами 
державної туристичної політики. Раціональ-
не державне регулювання не протистоїть 
механізму ринкового регулювання й не під-
міняє його, а свідомо використовує його ре-
гулювальний потенціал, надає ринковим 
регуляторам цілеспрямованого характеру. У 
кінцевому підсумку це сприяє досягненню 
поставлених державою цілей і пріоритетів з 
меншими економічними та соціальними ви-
тратами. 

Державне регулювання економіки й ту-
ризму зокрема – це, перш за все, 
суб’єктивна форма її регулювання. Тому 
його ефективність зумовлена тим, якою мі-
рою держава в процесі виконання своїх ре-
гулювальних функцій враховує об’єктивні 
економічні закони, передусім закони ринку, 
згідно з якими функціонує ринковий меха-
нізм. За словами А.М. Стельмащука, у цьо-
му розумінні закони ринкового механізму 
створюють об’єктивну межу для втручання 
держави в економіку. Інакше кажучи, ринко-
вий механізм – це сфера державного не-
втручання. Більше того, держава повинна 
сприяти розвитку ринкового механізму, усу-
вати штучні перешкоди, які можуть створю-
вати для нього монопольні підприємства. 
Вона може втручатися в ринковий механізм 
тільки в одному випадку, коли цей механізм 
ще не досягнув необхідного потенціалу й 
тому не здатний виконувати свою позитивну 
роль в економіці. Знайти межу такого втру-
чання – актуальне завдання державних ор-
ганів [2, с. 27]. 

З’ясування ролі держави в економіці є 
предметом багатьох економічних наук. Для 
визначення її ролі в економічній літературі 
використовують різні терміни: “державне 
втручання в економіку”, “державна економі-
чна політика”, “державне управління еконо-
мікою”. 

На відміну від А.М. Стельмащука, С.М. Чис-
тов не погоджується з використанням терміна 
“втручання” при розгляді поняття “державне 
регулювання” й наголошує, що найменше 
відповідає сутності явища такий поширений 
термін, як “державне втручання в економіку”. 
Він породжує уявлення про насильницьке 

втручання, навіть з добрими намірами, однієї 
самостійної системи (держави) в іншу, як хі-
рургічне втручання в організм людини. На-
справді держава є не зовнішньою системою 
щодо економіки, а її складовою [3, с. 13]. 

Діяльність держави в соціальній сфері 
має ряд цілей, порівняльна значущість яких 
змінюється залежно від рівня соціально-
економічного розвитку країни. Всі ці цілі, у 
свою чергу, розпадаються на дві основні 
групи: переважно політичні й переважно 
економічні. До першої групи належить за-
вдання підтримки соціальної стабільності на 
основі недопущення занадто великого роз-
риву в доходах і рівні життя різних верств 
населення. До другої групи входять: по-
перше, збільшення людського капіталу, під-
вищення якості робочої сили; по-друге, сти-
мулювання розвитку внутрішнього ринку й 
інвестицій шляхом підвищення доходів на-
селення; по-третє, за допомогою коштів, що 
проходять через соціальну сферу, уряд має 
можливість впливати на хід тих або інших 
структурних процесів (як демографічних, так 
і економічних). 

У цілому ж основні напрями зміни ролі 
держави в економіці в останній третині XX ст. 
можна позначити так: 
– впровадження конкурентних механізмів 

у традиційних секторах державної опіки 
(соціальна сфера, галузі інфраструкту-
ри); 

– підвищення гнучкості структури управ-
ління шляхом стимулювання участі в 
ухваленні рішення всіх зацікавлених 
сторін (державних міністерств і відом-
ств, міжвідомчих органів, громадських 
організацій, бізнесу) при збереженні за 
державою обов’язку встановлення зага-
льних правил гри; 

– підвищення адресності державних пос-
луг на підставі виділення пріоритетних 
сфер впливу (груп населення; галузей, 
секторів, сегментів ринку) [1, с. 13]. 

Державне регулювання туризму – це си-
стема заходів задля здійснення підтримува-
льної, компенсаційної та регулювальної дія-
льності держави, спрямованої на створення 
нормальних умов ефективного функціону-
вання ринку туризму та вирішення складних 
соціально-економічних проблем розвитку 
національної економіки й усього суспільст-
ва. 

Об’єкти державного регулювання – сфе-
ри, галузі, регіони, а також явища, ситуації 
та умови соціально-економічного життя кра-
їни, де виникли або можуть виникати про-
блеми, які не вирішуються автоматично або 
невідкладно, як того вимагають умови нор-
мального функціонування економіки й підт-
римання соціальної стабільності. Однією з 
таких сфер є туризм [4, с. 15]. 
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Водночас необхідно підкреслити, що в 
Законі України “Про внесення змін до Зако-
ну України “Про туризм” відсутнє визначен-
ня поняття державного регулювання у сфері 
туризму. Такого визначення немає також і в 
інших нормативно-правових актах, які регу-
люють відносини у сфері туризму. Докладно 
не розглянуто це поняття й у науковій літе-
ратурі. 

Щоб уточнити поняття “державне регу-
лювання міжнародного туризму”, треба про-
аналізувати організаційні форми туризму й 
визначити, із чого складається міжнародний 
туризм. Організаційними формами туризму 
є міжнародний і внутрішній туризм. До між-
народного належать: в’їзний туризм – подо-
рожі в межах України осіб, які постійно не 
проживають на її території, та виїзний ту-
ризм – подорожі громадян України та осіб, 
які постійно проживають на території Украї-
ни, до іншої країни. Внутрішнім туризмом є 
подорожі в межах території України грома-
дян України та осіб, які постійно прожива-
ють на її території [5]. 

Отже, міжнародний туризм буває в’їзний і 
виїзний. Звичайно, країни зацікавлені в роз-
витку в’їзного туризму, тому що це залучає в 
країну валютні ресурси, стимулює економіч-
ну активність [6, с. 7]. 

Відповідно до теорії попиту, міжнародна 
спеціалізація країни великою мірою зале-
жить від внутрішнього попиту. Виявляючи 
попит на внутрішньому ринку, країна розро-
бляє новий продукт і потім звертається до 
подібних ринків. Справді, високий рівень 
попиту на внутрішній туризм зумовлює 
сприятливі умови для розвитку міжнародно-
го туризму. Створюються додаткові місця 
розміщення й транспортні сполучення, роз-
виваються природні й історико-культурні 
центри туризму. Тому країни, які можуть 
управляти великим внутрішнім попитом, 
готові задовольняти й міжнародний попит. 
Останнє пояснює не тільки причини міжна-
родного туризму, а і його інтенсивність. Об-
сяг міжнародних обмінів має бути більшим 
між країнами, які мають високий рівень вну-
трішнього туризму й однакову структуру [7, 
с. 10]. 

Таким чином, поєднавши тлумачення 
поняття “державне регулювання” й “міжна-
родний туризм”, можна дійти висновку, що 
державне регулювання міжнародного тури-
зму – це організуючий і регулювальний ці-
леспрямований вплив держави на розвиток 
та збільшення туристичних потоків у межах 
країни осіб, що постійно не проживають на її 
території, а також на кількість осіб, що по-
дорожують за кордон з території постійного 
свого місця проживання з метою розвитку 
туристичної галузі й позитивного її впливу 
на економіку країни. 

Державне регулювання міжнародного 
туризму не можна розглядати окремо від 
державного регулювання внутрішнього ту-
ризму, адже саме сукупність цих організа-
ційних форм утворює туристичну сферу кра-
їни. Внутрішній туризм може слугувати фун-
даментом для розвитку міжнародного тури-
зму, адже саме задоволення попиту всере-
дині країни приведе до розвитку інфрастру-
ктури, що, у свою чергу, зробить Україну 
більш привабливою для іноземних туристів. 
При державному регулюванні міжнародного 
туризму кожна держава зацікавлена прива-
бити якомога більше закордонних туристів 
до своєї країни й водночас заохотити влас-
них громадян відпочивати в межах держави. 
Тому першочергове місце в регулюванні 
міжнародного туризму відводиться саме 
в’їзному туризму. 

Стратегічні орієнтири й конкретні умови 
соціально-економічного розвитку, пов’язані 
зі змінами кон’юнктури на ринку, зумовлю-
ють використання цілого арсеналу методів 
державного регулювання. Методи держав-
ного регулювання туризму – це способи 
впливу держави на сферу підприємництва, 
інфраструктуру ринку, некомерційний сек-
тор економіки з метою створення умов їх-
нього ефективного функціонування відпові-
дно до напрямів державної економічної по-
літики. Кожен метод ґрунтується на викори-
станні сукупності інструментів (регуляторів, 
важелів). 

Методи державного регулювання класи-
фікуються за двома ознаками: за формами 
впливу та засобами впливу. За формами 
впливу методи державного регулювання 
поділяють на дві групи: методи прямого та 
непрямого впливу. Залежно від засобів 
впливу виділяють правові, адміністративні, 
економічні та пропагандистські методи. 

Методи прямого впливу на туристичну 
галузь безпосередньо діють на функціону-
вання суб’єктів ринку. Такий безпосередній 
вплив здійснюється за допомогою інструме-
нтів адміністративно-правового характеру, 
які регламентують діяльність суб’єктів гос-
подарювання, та економічних інструментів 
прямого впливу. Останні спрямовані на ре-
гулювання темпів зростання та структури 
економіки, обсягів виробничого й невироб-
ничого споживання, масштабів діяльності 
суспільного сектора економіки тощо. 

Основними інструментами прямого дер-
жавного регулювання є: нормативно-правові 
акти, макроекономічні плани та цільові ком-
плексні програми, державні замовлення, 
централізовано встановлені ціни, нормати-
ви, ліцензії, квоти, державні бюджетні ви-
трати, ліміти тощо. 

Методи непрямого регулювання туриз-
му – це методи, які регламентують поведін-
ку суб’єктів ринку не прямо, а опосередко-
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вано, через створення певного економічного 
середовища, яке змушує їх діяти в потріб-
ному державі напрямі. Опосередковане ре-
гулювання – це вплив на економічні інте-
реси. Держава втілює в життя свої рішення 
на підставі мотивації. У цьому контексті мо-
тивація – це процес спонукання суб’єктів 
ринку до діяльності в напрямі державних 
пріоритетів. До методів непрямого регулю-
вання належать інструменти фіскальної, 
бюджетної, грошово-кредитної, інвестицій-
ної, амортизаційної, інноваційної та інших 
напрямів економічної політики, а також ме-
тоди морального переконування. 

Застосування економічних методів дер-
жавного регулювання дає змогу створювати 
економічні умови, які спонукають суб’єктів 
ринку діяти в необхідному для суспільства 
напрямі, вирішувати ті чи інші завдання згі-
дно із загальнодержавними та приватними 
інтересами. Регулювання за допомогою еко-
номічних методів дає змогу суб’єктам ринку 
зберегти право на вільний вибір своєї пове-
дінки. Економічне регулювання здійснюєть-
ся інструментами фіскальної, бюджетної, 
податкової, грошово-кредитної, амортиза-
ційної та інших напрямів державної еконо-
мічної політики. 

Податкова політика застосовується для 
поповнення державних фінансових ресур-
сів, а також для стимулювання економічного 
зростання, науково-технічного прогресу, здійс-
нення структурних перетворень, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних вироб-
ників. Податкова політика реалізується за 
двома напрямами: це, по-перше, визначен-
ня видів податків і встановлення податкових 
ставок; по-друге, надання податкових пільг 
окремим суб’єктам (особам) з метою впливу 
на інвестиційний клімат та рівень грошових 
доходів населення [3, с. 18–23]. 

У методах регуляторної політики розвит-
ку туризму виділяють такі організаційні й 
економічні важелі: 
– державно-адміністративні важелі – це 

важелі управління ринковою моделлю з 
елементами державного регулювання 
розвитку та активізації сфери туризму 
на загальнодержавному й регіонально-
му рівнях (складові – стратегічне плану-
вання, підтримка зовнішньоекономічної 
діяльності, наукові дослідження ринку 
рекреаційно-туристичних послуг, охоро-
на рекреаційних ресурсів, гарантування 
захисту та безпеки туристів, контроль 
якості послуг, кадрове забезпечення); 

– нормативно-правові важелі розробля-
ються та впроваджуються центральни-
ми та місцевими органами влади; пе-
редбачають загальну організацію і пра-
вову регламентацію туристичної діяль-
ності, створення сприятливого нормати-

вно-правового поля для всіх суб’єктів 
рекреаційно-туристичного комплексу; 

– фінансово-кредитні важелі спрямовані 
на створення сприятливого кредитного 
середовища для розвитку підприємни-
цької діяльності в туристичній галузі 
(складові – запровадження системи мік-
рокредитування, пільгове кредитування 
суб’єктів рекреаційно-туристичного біз-
несу, державне субсидіювання, лізинг, 
тренінги з фінансово-кредитних питань 
для працівників галузі туризму); 

– податкові важелі – передбачають опти-
мізацію кількості податків для підпри-
ємств рекреаційно-туристичного ком-
плексу, надання податкових пільг під 
конкретні проекти, які спрямовані на ви-
рішення регіональних і соціальних про-
блем, інвестування в туристичну галузь 
(до них належать: податкове регулю-
вання, оптимізація кількості й величини 
податків у рекреаційній діяльності; ство-
рення сприятливих умов для залучення 
інвестицій підприємствами рекреаційно-
туристичного комплексу; бюджетне фі-
нансування програм розвитку рекреації 
та туризму; надання податкових пільг 
для вирішення проблем соціального ту-
ризму); 

– соціально-психологічні важелі  перед-
бачають проведення активних пропага-
ндистських кампаній як для зовнішнього 
ринку, так і для внутрішніх споживачів 
туристичного продукту з метою форму-
вання іміджу України як держави зі 
сприятливим кліматом для рекреації й 
туризму, підвищення соціального сприй-
няття туризму місцевим населенням, 
збереження традиційних для українців 
гостинності та доброзичливого ставлен-
ня до приїжджих – вітчизняних і інозем-
них туристів (складові – маркетингова та 
рекламна діяльність, інформаційно-до-
відкова діяльність, розробка іміджевої 
туристичної стратегії) [8]. 

Держава регулює туристичний сектор 
безпосередньо через Міністерство культури 
і туризму або туристичні організації, а також 
побічно за допомогою правових важелів, 
підтримки своєї інфраструктури й міжнарод-
ної політики. Держава впливає на туризм 
двома шляхами: управляючи попитом й до-
ходами або управляючи пропозицією й ці-
нами. Для управління попитом держава ви-
користовує такі інструменти: маркетинг і 
просування, ціноутворення й обмеження 
доступу. Для проведення ефективного мар-
кетингу необхідно мати чітку постановку ме-
ти, знати ринок і продукти туризму. Заходи 
щодо просування туризму є складовою мар-
кетингу, проведеного державою, і мають на 
меті пробудження попиту в потенційних клі-
єнтів. Відповідно до рекомендацій Всесвіт-
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ньої туристичної організації, ці заходи ма-
ють бути спрямовані на створення якісного 
іміджу країни, заснованого на її привабли-
вих символічних характеристиках. Існують 
різні способи створення якісного іміджу кра-
їни – це зустрічі фахівців із журналістами, 
запрошеними в країну, відрядження вітчиз-
няних фахівців за кордон, виступи по теле-
баченню й радіо, безкоштовне поширення 
брошур, слайдів, а також участь у різних 
виставках-ярмарках. 

Оскільки організацій, включених у заходи 
щодо просування туризму, багато, важливу 
роль відіграє координація дій, якою зазви-
чай займаються представництва державних 
організацій за кордоном. Кошти, виділені з 
бюджету на проведення заходів щодо про-
сування туристичного іміджу країни, можуть 
перевищувати половину бюджету держав-
них організацій, причому більша частина 
бюджету йде на фінансування паблік ри-
лейшнз (від однієї третини до двох третин). 

Державні дотації виявляються в різних 
формах: від заходів щодо просування пози-
тивного іміджу країни до надання податко-
вих пільг на туристичну діяльність. Серед 
основних видів державних інвестицій можна 
виділити: зниження ціни інвестицій у турис-
тичні проекти, що включає позики за вигід-
ними процентними ставками (уряд відшко-
довує різницю між фіксованою процентною 
ставкою й ринковою), продаж або оренду 
землі або інфраструктури за ціною, нижчою 
від ринкової, податкові пільги, захист від 
подвійного оподатковування за допомогою 
угод з іншими країнами, зниження мит, пря-
мі субсидії або надання гарантій на інвести-
ції з метою залучення іноземних інвесторів у 
туристичну сферу тощо. Для цього уряд або 
гарантує надання позики, або гарантує ре-
патріацію капіталу й прибутку. Інвестування 
туризму – дуже ризикований захід, тому що 
цей вид діяльності дуже чутливий до еконо-
мічних, політичних, кліматичних та інших 
змін, які можуть різко скоротити потік турис-
тів і тим самим суттєво вплинути на надхо-
дження від туризму. Тому держава повинна 
докладати більше зусиль для залучення 
інвестицій у туристичний сектор, ніж в інші 
сектори економіки [7, с. 97]. 

IV. Висновки 
Державне регулювання, будучи однією з 

функцій державного управління, відіграє ва-
жливу роль у розвитку економіки країни, тому 
над чітким визначенням поняття “державне 
регулювання” працювало багато наукових 
діячів. Вони намагаються якомога ширше 
розкрити це поняття й показати всю сферу, 
яку воно охоплює. Однією з таких сфер, на 
яку поширюється державне регулювання, є 
туризм, а також одна з його організаційних 
форм – міжнародний туризм. На нашу дум-
ку, в науковій літературі поняття “державне 

регулювання міжнародного туризму” розг-
лянуто не повною мірою. Відсутнє таке ви-
значення державного регулювання туризму, 
разом з міжнародним, і в законодавстві 
України. На підставі результатів проведено-
го дослідження можна визначити державне 
регулювання міжнародного туризму як орга-
нізуючий і регулювальний цілеспрямований 
вплив держави на розвиток і збільшення 
туристичних потоків у межах країни осіб, що 
постійно не проживають на її території, а 
також на кількість осіб, що подорожують за 
кордон з території постійного свого місця 
проживання з метою розвитку туристичної 
галузі й позитивного її впливу на економіку 
країни. 

Державне регулювання туристичної га-
лузі здійснюється за допомогою різноманіт-
них методів та інструментів державного ре-
гулювання. Найбільш ефективними, на на-
шу думку, є методи, які використовують ін-
струменти маркетингу і просування, зни-
ження ціни інвестицій у туристичні проекти з 
метою залучення іноземних інвесторів у ту-
ристичну сферу, а також податкові важелі, 
які передбачають оптимізацію кількості по-
датків для підприємств рекреаційно-
туристичного комплексу, надання податко-
вих пільг під конкретні проекти, які спрямо-
вані на вирішення регіональних і соціальних 
проблем. 
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Annotation 
Divergence in character of economic prob-

lems of government control, into which those 
run or other regions of the different states, is 
found out in the article, the different going 
open up near their decision and introduction in 
the Ukraine. 

Анотація 
У статті з’ясовано розходження в харак-

тері економічних проблем державного регу-
лювання, з якими зіштовхуються ті або інші 
регіони різних держав, проаналізовано різні 
підходи до їх вирішення та впровадження в 
Україні.  

Ключові слова 
Депресивні регіони, соціально-еконо-

мічний розвиток регіону, бюджетний меха-
нізм державного регулювання. 

І. Вступ 
Створення політично стабільного суспі-

льства та стійко зростаючої національної 
економіки, що стійко зростає, неможливо 
без вирішення проблем державного регу-
лювання розвитку територій, вирівнювання 
міжрегіональних розходжень, подолання 
кризових явищ і відставання в розвитку 
окремих територій. Накопичений світовий 
досвід застосування в цих цілях бюджетних 
механізмів державного регулювання може 
виявитися корисним і для України.  

Основними причинами нерівномірного 
розвитку та економічної відсталості окремих 
регіонів є тривалі циклічні кризи надвироб-
ництва, ламання виробничої й господарсь-
кої структур, низький рівень галузевої диве-
рсифікованості й залежність від зовнішніх 
ринків, невідповідність факторів виробницт-
ва вимогам сучасної НТР, несприятливі 
природні й кліматичні умови, екологічні ка-
тастрофи й стихійні лиха, історичні й соціо-
культурні особливості, пов’язані, зокрема, з 
концентрацією корінного населення, не-
сприятливі демографічні тенденції (напри-
клад, швидке скорочення чисельності насе-
лення).  

Характер і актуальність проблеми знач-
ною мірою визначаються загальним рівнем 
економічного розвитку країни, її історичними 
й національними особливостями. Більше 
того, з переходом до якісно нового етапу 
розвитку змінюються й критерії відсталості. 
Так, у промислово розвинутих країнах до 
Другої світової війни депресивними вважали 
аграрні й гірничодобувні регіони. У 1950-ті 
рр. такими вважалися регіони з переважною 
орієнтацією на первинну переробку промис-
лової й сільськогосподарської сировини, в 
1970-ті рр. – ті, де були зосереджені базові 
галузі промисловості (металургія, автомобі-
льна промисловість, енергетика), останніми 
роками - регіони, що повільно освоюють на-
укомісткі та ресурсоощадні технології.  

У процесі дослідження було узагальнено 
розробки таких видатних учених, як М. Бара-
новський, В. Василенко, Ф. Заставний, В. Лек-
сін, В. Коломійчук, Г. Саймон, Є. Смирнов, 
А. Швєцов. 

Проте, незважаючи на широкий спектр 
відповідних досліджень і не применшуючи 
вагомості й значущості внеску цих учених, 
слід зазначити, що теоретичні та практичні 
аспекти бюджетного механізму державного 
регулювання розвитку депресивних регіонів 
досліджені недостатньо. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – з’ясувати розходження в 

характері економічних проблем державного 
регулювання, з якими зіштовхуються ті або 
інші регіони різних держав, проаналізувати 
різні підходи до їх вирішення та впрова-
дження в Україні. 

ІІІ. Результати 
Розходження в характері економічних 

проблем державного регулювання в депре-
сивних регіонах зумовлюють і різні підходи 
до їхнього вирішення в різних країнах. Ви-
користовується великий арсенал прямих і 
непрямих засобів державного впливу, серед 
яких важливе місце належить специфічним 
бюджетним механізмам. Останні з певною 
умовністю можна поділити на дві основні 
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групи: нормативно-розрахункові методи та 
особливі бюджетні режими [1].  

У групу нормативно-розрахункових мето-
дів державного регулювання входять різні 
види трансфертів, які одержують бюджети 
депресивних територій з державного бюдже-
ту відповідно й на умовах, закріплених у Кон-
ституції, бюджетних законах і нормативних 
актах державних виконавчих органів влади. 

Особливі бюджетні режими включають 
комплекс податково-бюджетних інструмен-
тів державного регулювання, спрямованих 
на створення в депресивних і відсталих ре-
гіонах сприятливого інвестиційного клімату з 
метою активізації приватного національного 
та залучення іноземного капіталу.  

Види та зміст бюджетних інструментів 
державного регулювання залежать не тіль-
ки від специфіки “проблемних” регіонів, а 
також і від таких важливих факторів, як:  
– національна стратегія економічного роз-

витку (чи взято курс на досягнення при-
скореного розвитку або забезпечення 
стабільних помірних неінфляційних тем-
пів економічного зростання);  

– тип національної системи бюджетного 
механізму (чи є державна модель бю-
джетного механізму децентралізованою і 
такою, що припускає розширену автоно-
мію регіональних бюджетів різного рівня, 
або кооперативною, для якої характерні 
більш тісні міжбюджетні відносини);  

– розподіл політичних сил у країні та їхнє 
прагнення до компромісів (як ставиться 
суспільство до проблем бюджетного до-
норства, надання допомоги депресивним 
і відсталим територіям, і який вплив дер-
жавних органів влади у виборі бюджет-
них важелів та маневруванні ними) [2].  

Найважливішим елементом нормативно-
розрахункових методів державного регулю-
вання слугують міжбюджетні трансферти [5]. 
Відповідно до визначення, прийнятого в між-
народній практиці (яке використовується, 
зокрема, Постійним комітетом Ради Європи 
по справах регіональних і місцевих органів 
влади), трансферти (гранти) – це надхо-
дження фінансових засобів із бюджетів одно-
го рівня в бюджети іншого, крім надходжень, 
виражених у формі спільних (часткових) по-
датків і звичайних позичок [3]. Безпроцентні 
позички зі строком погашення більше 10 ро-
ків або з невстановленим строком погашення 
розглядаються, як трансферти. 

Вони допомагають вирішувати різномані-
тні завдання, найважливішими з яких є:  
– вирівнювання горизонтальних бюджет-

них розходжень, тобто забезпечення 
збалансованості податкового потенціалу 
окремих регіонів щодо їхніх об’єктивних 
потреб у фінансових засобах, обумов-
лених функціями виконання. При цьому 
ставиться завдання вирівнювання фі-

нансових можливостей регіонів, надан-
ня державних послуг населенню певно-
го стандартного (або мінімально гаран-
тованого) рівня незалежно від місця фа-
ктичного проживання при відносно од-
наковому рівні оподатковування. Це за-
вдання виконує система загальних (уні-
версальних, або що вирівнюють) тран-
сфертів, аналогом якої в Україні слугує 
система трансфертів фінансової підт-
римки депресивних територій;  

– реалізація національних пріоритетів від-
повідно до прийнятих різних соціально-
економічних програм (охорони здоров’я, 
господарської та транспортної інфра-
структури, охорони навколишнього се-
редовища). При цьому використовуєть-
ся система цільових, або спеціальних, 
трансфертів [4].  

Для розвитку “проблемних” територій у 
багатьох країнах застосовуються обидві 
трансферні системи з тією різницею, що в 
країнах, де надають особливе значення 
згладжуванню регіональних соціально-еко-
номічних розходжень і зміцненню націона-
льно-державної єдності, загальний транс-
ферт використовується частіше, ніж у тих, 
які орієнтуються на прискорення загальное-
кономічного зростання та більш децентралі-
зовану систему державного управління.  

У рамках системи загального (вирівнює 
соціально-економічний стан регіонів) транс-
ферту інтереси депресивних і відсталих ре-
гіонів ураховуються шляхом:  
– введення в розрахункові формули пока-

зників загальних і специфічних бюджет-
них потреб регіонів; 

– виділення частини загального трансфе-
рного фонду для надання підтримки 
“проблемним” територіям; 

– формування спеціального фонду соціа-
льно-економічного розвитку депресив-
них і відсталих регіонів.  

Прикладом першого варіанта може слу-
гувати досвід Японії, де у формулі транс-
ферту, який вирівнює, робиться спроба мак-
симально враховувати об’єктивні бюджетні 
потреби територій [4]. Трансферт, що вирів-
нює, одержує більшість японських префек-
тур і муніципалітетів. Його величина визна-
чається різницею між розрахунковими вели-
чинами їхніх бюджетних потреб і податково-
го потенціалу. Максимальне наближення до 
реальних об’єктивних потреб територій до-
сягається шляхом складання модельних 
бюджетів (окремо для префектури й муніци-
палітету) та їхнього подальшого коректу-
вання за допомогою коефіцієнтів модифіка-
ції, які відображають економічну, соціальну, 
природно-кліматичну та інституціональну 
специфіку регіонального розвитку [4]. 

Для розрахунку величини трансферту, 
який вирівнює, більшість країн застосовує 
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менш складні математичні конструкції. У 
формулах використовуються насамперед 
такі індикатори бюджетних потреб, як чисе-
льність населення та показник, зворотній 
доходу на душу населення, а також специ-
фічні показники відсталості або депресивно-
го стану економіки регіону, наприклад: част-
ка корінних жителів, рівень розвитку яких 
відстає від сучасного, у загальній чисельно-
сті населення; питома вага населення, яка 
живе за межею бідності; показник, зворотній 
обсягу ВВП регіонів на душу населення.  

Іноді розраховуються сукупні індекси бю-
джетних потреб. Так, у Португалії такий по-
казник застосовується для розподілу засобів 
інвестиційного фонду муніципалітетів, що 
фінансує витрати на основний капітал госпо-
дарської та соціальної інфраструктури [3]. 

Сукупні індекси інвестиційних бюджетних 
потреб окремих муніципалітетів визнача-
ються, як середні геометричні індекси спе-
цифічних бюджетних потреб (вони включа-
ють: показники, зворотні величині непроми-
слового споживання електроенергії й спо-
живання води на душу населення; питому 
вагу будинків без ванних кімнат; обсяг за-
планованого житлового будівництва; чисе-
льність дітей до 5 років; чисельність осіб 
понад 65 років; різницю між фактичною й 
цільовою забезпеченістю населення ліка-
рями), розрахованих на основі питомої ваги 
відповідних статей капіталовкладень у муні-
ципальних інвестиційних бюджетах (елект-
роенергетика, водопостачання та каналіза-
ція, житлове і дорожнє будівництво, дитячі 
установи та установи по обслуговуванню 
пенсіонерів, галузь охорони здоров’я).  

У формулі загального трансферту особ-
ливе значення надається факторам розвит-
ку в країнах третього світу (у тому числі в 
нових індустріальних державах), які мають 
величезні території, що характеризуються 
значними міжрегіональними розходженнями 
та зіштовхуються зі складними етнічними 
проблемами. До таких держав слід віднести, 
насамперед, Індію, яка широко застосовує 
різні види загальних трансфертів для вирі-
шення регіональних проблем. 

Так, трансферт, що субсидіює поточні 
витрати штатів, фінансовим джерелом якого 
служить особистий прибутковий податок 
(85% збору), розподіляється між ними за 
формулою, що враховує такі фактори: роз-
рив у рівні доходу на душу населення порів-
няно з багатшими штатами (його частка в 
розрахунковій величині трансферту стано-
вить 45%); чисельність населення штату 
(22,5%); ступінь відсталості (11,25%), який 
визначається за кількістю членів зареєстро-
ваних каст та племен і чисельністю сільсь-
когосподарських робітників; показник, зво-
ротний особистому доходу на душу насе-
лення на чисельність населення (11,25%); 

внесок штату в загальний обсяг податкового 
збору за певний період(10%) [4].  

Фінансові потреби депресивних і відста-
лих регіонів можуть враховуватися й шля-
хом безпосереднього виділення частини 
фонду, що вирівнює, на їхні потреби. Щодо 
цього так само показовий досвід Індії. Поряд 
із загальними трансфертами, що субсидію-
ють поточні бюджетні витрати штатів, в Індії 
використовується й інвестиційний загальний 
трансферт, так звані “планові відрахування”. 

Десять відсотків його фонду резервуєть-
ся за “штатами особливої категорії” (до яких 
відносять політично нестабільний Пенджаб), 
інші кошти розподіляються за такими про-
порціями: 60% – за чисельністю населення; 
10% – за показником збирання податків; 
20% – за ступенем відсталості, що вимірю-
ється розривом у рівні доходу на душу на-
селення щодо середнього по країні. Дифе-
ренційований підхід державного регулюван-
ня застосовується й при наданні фінансових 
засобів. Допомога найбіднішим штатам на 
90% здійснюється у вигляді субсидій та на 
10% – у вигляді позик, тоді як для інших 
штатів субсидії та позики розподіляються в 
пропорції 3:7.  

У деяких країнах при вирішенні питань 
державного регулювання регіонального ро-
звитку справляється вплив на формування 
окремих фондів загального (трансферт, 
який вирівнює соціально-економічний стан 
регіонів) трансферту “проблемних” терито-
рій. Це характерно, насамперед, для Німеч-
чини, яка має великий досвід використання 
таких трансфертів, що одержали назву “фе-
деральні додаткові відрахування” [3]. Такий 
метод використовується в її нових Східних 
землях, які через їхню специфіку не могли 
бути відразу включені в системи бюджетного 
горизонтального вирівнювання, що діє на 
іншій території країни. В 1990–1994 рр. вони 
одержували фінансову допомогу зі спеціа-
льно створеного фонду “Німецька єдність”. 
Її загальний обсяг за цей період становив 
160,7 млрд марок, з них 49,6 млрд було ви-
ділено з бюджету федерації, 16,1 млрд – з 
бюджетів федеральних земель і 95 млрд – у 
вигляді державних позик на кредитному ри-
нку [3]. Федеральний уряд і влада старих 
земель рівною мірою беруть участь у пога-
шенні кредиту. При цьому платежі старих 
земель здійснюються у формі відмови на 
користь федерації від частини належної їм 
частки в зборі ПДВ. Засоби фонду розподі-
лялися між Східними землями пропорційно 
до чисельності населення та надходили в 
їхнє повне розпорядження.  

ІV. Висновки 
Отже, узагальнюючи досвід державного 

регулювання різних з погляду економічного 
розвитку та державного устрою зарубіжних 
країн щодо підйому господарства “проб-
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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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Annotation 
The features of process of whole laying-on 

are analysed in state administration. The basic 
mechanisms of whole laying-on are selected in 
state administration and factors are reflected 
them effective functioning and development. 

Grounded necessity of differentiating and analy-
sis of intercommunication of mechanisms of po-
litical and administrative state whole laying-on. 

Анотація 
Проаналізовано особливості процесу ці-

лепокладання в державному управлінні. Ви-
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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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МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
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аспірант Класичного приватного університету 

 

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]. 
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Негативні наслідки глобалізації – це ре-
зультат сучасного бурхливого розвитку і не-
підготовленості суспільства до її регулю-
вання. Зумовлена впливом ринкових фак-
торів вона не забезпечує ні справедливості, 
ні соціального прогресу, не усуває нерів-
ність, а вимагає великої відповідальності як 
від національних урядів, так і від міжнарод-
них інститутів, вжиття ними заходів щодо 
запобігання негативних наслідків. Реаліза-
ція помилкової трансформаційної моделі, 
допущені прорахунки, низька дієздатність 
держави призвели до глибоких деформацій 
самого процесу ринкових перетворень, які 
супроводжуються поширенням нецивілізо-
ваних форм нагромадження капіталу, тіні-
зацією економіки, зростанням корупції та 
економічної злочинності, небезпечним зміц-
ненням позиції олігархічного капіталу, дер-
жавною бюрократією. Все це негативно поз-
начається на міжнародному іміджі держави, 
що і зумовлює доволі посередній трансфо-
рмаційний рейтинг України серед інших 
держав. Складно управляти експортно-імпорт-
ними операціями за відсутності ефективних 
економічних механізмів або сучасної анти-
корупційної політики держави у сфері зов-
нішньоекономічної діяльності. 

Одним з основних суспільно небезпечних 
факторів, що створюють реальну загрозу на-
ціональній безпеці та побудові правової дер-
жави є організована злочинність і корупція. Її 
негативний вилив виявляється в усіх сферах: 
і міжнародних, і політичних, і правових. 

Існує багато визначень поняття “коруп-
ція”. Наведемо лише кілька з них:  
– зловживання державною владою у при-

ватних інтересах; 
– продаж державними чиновниками дер-

жавної власності для задоволення осо-
бистих потреб;  

– дії, що відхиляються від норм поведінки 
державного службовця під впливом 
особистих інтересів;  

– одержання юридичними особами пла-
тежів від фізичних або юридичних осіб і 
приватне зловживання державним май-
ном;  

– створення перешкод для здійснення 
економічних реформ і демократизації. 

Отже, корупція є феноменом, пов’язаним 
з організованою злочинністю: це соціальне 
явище, суспільна небезпека, яка полягає у 
використанні особами, уповноваженими на 
виконання державних функцій у сфері ЗЕД, 
свого статусу та пов’язаних з ним можливо-
стей для непередбаченого законами отри-
мання матеріальних благ та переваг. 

Американські експерти окреслюють такі 
види корупції: 
– підкуп політичних і профспілкових діячів, 

іноземних офіційних осіб; 

– незаконні пожертвування на політичні 
цілі; 

– фальсифікація рахунків за контрактами 
з державними установами; 

– ухилення корпорації від сплати податків; 
– хабарі агентам – покупцям товарів; 
– нечесна реклама, продаж неякісних і 

пошкоджених товарів, – шкідливих про-
дуктів, підроблених і некорисних ліків; 

– підтасовка даних і фальсифікація звіт-
ності щодо ЗЕД; 

– злочини, які пов’язані з незаконним ви-
користанням ЕОМ; 

– порушення правил охорони навколиш-
нього середовища [2]. 

Більшість злочинів учасники організова-
них злочинних угруповань вчиняють з вико-
ристанням впливу на державних посадовців 
шляхом залучення їх до участі в корупцій-
них діях та хабарництві. Правоохоронні ор-
гани у своїй діяльності спираються на цілий 
ряд законів. 

Корупція залишається надзвичайно сер-
йозною проблемою для України. Зростання 
масштабів цього зла “роз’їдає” моральні за-
сади нашого суспільства, негативно впли-
ває на правову і соціальну захищеність гро-
мадян, несе загрозу нашій державі та її без-
пеці, знижує авторитет України на міжнаро-
дному рівні тощо. 

Проте, необхідно зауважити, що коруп-
ція – не лише українська проблема, це яви-
ще має свої прояви в багатьох країнах світу. 
Над її вирішенням працюють ООН, Євро-
пейський парламент, Організація безпеки та 
співтовариства в Європі (ОБСЄ), інші між-
народні організації. 

Не знаходиться осторонь і Україна. В 
нашій державі прийнята і вдосконалюється 
антикорупційна правова база, напрацьовано 
певний досвід у боротьбі з корупцією [1]. 

Усього з питань протидії корупції в нашій 
країні діє понад 20 різних законодавчих та 
нормативних актів Президента України, 
Верховної Ради та Уряду України, зокрема 
Закон України “Про засади запобігання та 
протидії корупції” [4], Укази Президента 
України “Про деякі заходи щодо вдоскона-
лення формування та реалізації державної 
антикорупційної політики” від 01.02.2008 р. 
№ 80/2008, “Про Міжвідомчу робочу групу з 
питань протидії корупції” від 17.04.2008 р. 
№ 370, “Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України” від 21.04.2008 р., 
“Про заходи щодо реалізації національної 
антикорупційної стратегії та інституційного 
забезпечення цілісної антикорупційної полі-
тики” від 05.05.2008 р. № 414, “Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни від 31.10.2008 р. “Про стан протидії кору-
пції в Україні” від 27.11.2008 р. № 1101/2008 
та інші. 
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Наша держава підписала ряд міжнарод-
них договорів та співпрацює з цього питання 
з різними недержавними структурами, у то-
му числі з Transparency International. Особ-
ливе місце у розв’язанні проблем корупції 
посідає спеціально створений державний 
орган – Координаційний комітет по боротьбі 
з корупцією та організованою злочинністю 
при Президентові України. Комітет здійснює 
координацію діяльності всіх правоохоронних 
та інших державних органів з виконання за-
конів України, указів і розпоряджень Прези-
дента, Уряду та власних рішень з питань 
боротьби з корупцією та організованою зло-
чинністю, розробляє стратегічні й тактичні 
заходи протидії корупції, у тому числі й у 
сфері ЗЕД. 

Умовою зростання корупції у 2008–2009 рр. 
є недосконалість системи управління, не-
стабільна політична ситуація, недостатнє 
правове забезпечення проведення реформ 
у сфері ЗЕД, прийняття недосконалих змін 
до законів, нормативних актів, що регулю-
ють ЗЕД в Україні. 

Аналіз причин подальшої криміналізації 
економіки і на цій основі корумпованості су-
спільства дає змогу виділити ряд основних 
чинників, які суттєво впливають на цей про-
цес. Головним з-поміж них стала “тінізація” 
економіки, яка, за підрахунками фахівців, 
сягнула сьогодні понад 50% ВВП і перетво-
рилася, по суті, в основний фактор усклад-
нення криміногенної ситуації в країні. 

Домінуючим фактором у цьому сегменті 
“тіньової” економіки та основним стимулом 
одержання “тіньових” доходів є розбалансо-
ваність та некерованість банківської систе-
ми, її правова невизначеність, відсутність 
прозорості банківських операцій. Саме в ній 
зосереджено основні важелі “тінізації” і ко-
рупції. 

Зростання корупції в державі значною 
мірою зумовлено також слабкою правовою 
захищеністю зовнішньоекономічної діяльно-
сті суб’єктів господарювання. При цьому 
треба мати на увазі, що поряд зі зростанням 
обсягів товаропотоків і капіталу, що є 
об’єктивним процесом, ця проблема буде і 
надалі загострюватися, якщо не вжити кар-
динальних заходів. 

Значна кількість високоліквідної продукції 
експортується з України на адресу інозем-
них фірм, при цьому частина валюти експо-
ртерам не повертається, і незаконно збері-
гається на рахунках іноземних банків. Ва-
люта з офшорних зон, як правило, не над-
ходить по тих контрактах, які укладені за 
попередньою домовленістю між українським 
експортером та іноземною фірмою. 

Зарубіжні експерти боротьбу з корупцією 
розглядають як основу забезпечення держа-
вної стабільності. У процесі протидії тоталь-
ному корумпуванню чиновників та представ-

ників правосуддя (на ці потреби злочинні 
організації витрачають близько 1/3 свої зло-
чинних доходів) спецслужби та поліція ви-
користовують, поряд з іншими, і такі таємні 
форми роботи, як провокація хабара, підмо-
ва та використання підставних осіб для 
здійснення спроби втягнення до злочинної 
діяльність суб’єктів, які знаходяться під пі-
дозрою, використання агентурної інформа-
ції та підслуховування, пасивного й активно-
го цільового таємного нагляду [6, с. 68]. 

Вважаємо, що одним зі складних напря-
мів боротьби з корупцією у сфері ЗЕД є 
профілактика підкупу державних службовців 
та інших посадових осіб, де підкуп здійсню-
ється за двома загальними напрямами: 
– підкуп представників правосуддя для 

забезпечення безкарності; 
– підкуп державних чиновників та парла-

ментарів для лобіювання державної по-
літики щодо боротьби зі злочинністю. 

Однією з форм тотального контролю чи-
новництва є аналіз відповідності їх законних 
доходів та витрат, коли посадова особа по-
винна декларувати доходи та джерела їх 
надходження, якщо є підозра, що особа 
проживає на незаконні доходи, вона стає 
об’єктом пильної уваги спецслужб та особ-
ливого розгляду. Так, Президентська комісія 
США встановила, що один із п’яти працівни-
ків поліції був залучений до злочинної дія-
льності, не враховуючи випадків незначного 
хабарництва [7]. Висновки вибіркової пере-
вірки поліції в Нью-Йорку були такими: з-
поміж 75 працівників поліції, за якими здійс-
нювалось спостереження, тільки проти двох 
осіб, або 3% усіх працівників, не вдалося 
довести факти хабарництва [8, с. 162]. 

Вважаємо, що ефективним механізмом 
проти корупції та зловживань державними 
чиновниками є детальна регламентація служ-
бової етики у нормативних актах та законах, 
розроблення методів і здійснення дієвого 
механізму контролю за зовнішньоекономіч-
ною діяльністю суб’єктів господарювання та 
контроль з боку правоохоронних органів, а 
зусилля державних органів мають спрямо-
вуватись на вдосконалення механізму конт-
ролю за дотриманням законності в діяльно-
сті державних владних структур. 

Так, у 1995 р. було прийнято Закон Украї-
ни “Про боротьбу з корупцією” [3], який у 
деяких зарубіжних державах, на жаль, від-
сутній, але на шляху до Європейського Со-
юзу необхідно враховувати протидію коруп-
ційним проявам країн з позитивним досві-
дом. В Україні невиконання зазначеного За-
кону призвело до економічної неефективно-
сті, бо кошти витрачалися або розміщува-
лися на рахунках зарубіжних банків. Такі 
незаконні операції призвели до відпливу 
капіталу з внутрішньої економіки. 
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Необхідно зазначити, що на сьогодні ор-
ганізована злочинність і корупція є одним із 
негативних явищ нашого суспільства. Пого-
джуємося з висновками незалежної міжна-
родної організації Transparency International, 
що корупція – основний чинник економічно-
го занепаду України у 2009 р., тому голов-
ним напрямом боротьби з цим негативним 
явищем є розроблення дієвих механізмів 
зміни законодавства, економічних реформ, 
передбачених цілим рядом законів України 
та указів Президента. 

До боротьби з цим злом у різних відомств 
існують різні підходи, тоді як потрібен єди-
ний державний підхід. У зв’язку з цим необ-
хідна координація діяльності органів вико-
навчої влади щодо питань формування й 
реалізації антикорупційної політики, дослі-
дження проблем виникнення корупції, нор-
мативно-правового регулювання процесу 
боротьби з корупцією; визначення стратегії, 
аби протидія корупції ставала ефективні-
шою, інформування громадськості про анти-
корупційну політику. Україна з 2006 р. взає-
модіє з The Group of States against Corrup-
tion (GRECO) – групою держав Ради Євро-
пи, що об’єдналися для ефективної протидії 
корупції. На початку 2009 р. Україна викона-
ла з 25 рекомендацій 16 повністю, інші – у 
стадії виконання. 

Водночас, за інформацією глобальної анти-
корупційної неурядової організації Transpar-
ency International, Україна у 2009 р. посіла 
146 місце за індексом корупції. За виснов-
ками експертів, корупція залишається одні-
єю із серйозних проблем у нашій країні. У 
відповідному рейтингу за 10-бальною шка-
лою (0 балів – це тотально корумпована 
країна, а 10 – фактична відсутність корупції) 
Україна отримала 2,2 бала і стала в один 
ряд з такими країнами, як Камерун, Еква-
дор, Кенія та Зімбабве. Причому, корупція 
набирає сили: ще три роки потому за таким 
самим дослідженням Україна мала 2,8 бала. 

На нашу думку, основні напрями бороть-
би з корупцією та організованою злочинніс-
тю мають зосереджуватися в економічній 
сфері. Зокрема, підвищеної уваги правоо-
хоронних органів потребують бюджетна 
сфера, грошово-бюджетні відносини, фон-
довий ринок, посередницька і зовнішньое-
кономічна діяльність. Можна визначити три 
групи чинників, які характеризують недоста-
тню протидію тиску криміналітету в економі-
чній сфері: кадрова, організаційна і правова. 

IV. Висновки 
Таким чином, для підвищення ефектив-

ності механізмів державного регулювання у 
сфері ЗЕД та зниження рівня корупції, орга-
ни державної влади та органи місцевого 
самоврядування мають вдосконалити пра-
вові механізми управління цими процесами. 
В Україні планується створення спеціально-

го правоохоронного органу – Національного 
бюро антикорупційних розслідувань, а також 
служб внутрішнього контролю в усіх центра-
льних органах виконавчої влади й облдер-
жадміністраціях. Але суспільна нестабіль-
ність, концептуальна невизначеність, недо-
статні державно-правове забезпечення і 
дисципліна зобов’язань, брак ресурсів і на-
лежного досвіду, криміналізація економіки 
призводять до вкрай небажаного демпінго-
вого або “тіньового” відпливу капіталу. 

Отже, усунення причин та умов, що по-
роджують корупцію, а також стабілізація 
економічної і політичної ситуації в нашому 
суспільстві є одним із визначальних чинни-
ків зниження корупції в Україні. Тому важли-
вим завданням держави є підвищення ефе-
ктивності боротьби з корупцією шляхом ви-
користання організаційних, економічних, 
правових та силових механізмів запобігання 
виникненню та обмеженню корупції у сфері 
ЗЕД. За умови дієвості механізмів це суттє-
во сприятиме зниженню корупції у ЗЕД 
суб’єктів господарювання та підвищенню 
ефективності їх діяльності. 
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Annotation 
The author conducts an analysis and esti-

mation of interregional differences, makes the 
suggestions about the upgrading scientifically-
methodical providing of estimation of regional 
disproportions of social development in the 
article. 

Анотація 
У статті автором проведено аналіз і оці-

нювання міжрегіональних відмінностей, на-
ведено пропозиції з підвищення якості нау-
ково-методичного забезпечення оцінювання 
регіональних диспропорцій соціального роз-
витку. 

Ключові слова 
Регіональна диспропорція, соціальний 

розвиток, економічна діяльність, регіон, на-
селення, соціально-економічне становище, 
регіональне управління. 

І. Вступ 
Кризові умови функціонування економіки 

України посилюють негаразди, пов’язані з 
процесом децентралізації управління регіо-
нальним розвитком. Підвищення ефектив-
ності регіонального управління щодо забез-
печення збалансованого соціального розви-
тку регіонів України потребує подолання 
значної міжрегіональної диференціації умов 
такого розвитку. Наслідками значної дифе-
ренціації є збільшення кількості регіонів, 
неспроможних самостійно вирішувати влас-
ні соціально-економічні проблеми, їх низька 
конкурентоспроможність та інвестиційно-
інноваційна активність. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити проблеми та на-

прями вдосконалення оцінювання регіона-
льних диспропорцій суспільного розвитку. 

ІІІ. Результати 
Різні фундаментальні підходи, а також 

особливості суспільного розвитку держави 
досліджувало та розробляло багато вітчиз-
няних учених. Серед них: В. Бідак, В. Гай-
дуцький, Л. Гончарук, Е. Лібанова, О. Палій 

та В. Скуратівський, А. Сіленко, С. Сіденко 
та інші. 

Виникнення проблем регіонального роз-
витку зумовлено комплексом факторів як 
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. 
Зарубіжний досвід свідчить, що територіа-
льні диспропорції наявні практично в усіх 
країнах. Крім того, досвід країн, які пройшли 
трансформацію соціальних систем, показує, 
що збільшення диспропорцій соціального 
розвитку є об’єктивним процесом. При цьо-
му ринкові механізми не завжди здатні по-
долати значні міжрегіональні відмінності. 
Саме тому в розвинутих країнах вони допо-
внюються інструментами державного регу-
лювання. При цьому держава стикається з 
необхідністю створення умов для зростання 
й розвитку всього господарства, прогресив-
них структурних зрушень, а також забезпе-
чення однорідності територіального еконо-
мічного й соціального простору. 

У свою чергу, методи державного регу-
лювання мають підтримувати, з одного бо-
ку, процеси економічної інтеграції, а з друго-
го – сприяти вирішенню завдань їх комплек-
сного соціально-економічного розвитку, за-
побігання виникненню кризових ситуацій в 
окремих регіонах. Таким чином, можна кон-
статувати наявність двох взаємопов’язаних 
ключових проблем у забезпеченні регіона-
льного розвитку: зменшення регіональних 
диспропорцій та запобігання виникненню 
нових небезпек та ризиків з подальшим за-
безпеченням стійкого (стабільного) розвитку 
кожного з регіонів. 

Необхідною умовою реалізації цих за-
вдань є якісне та об’єктивне оцінювання су-
часного стану та потенціалу регіонів, вияв-
лення загальних тенденцій розвитку соціа-
льних процесів та рівнів міжрегіональної 
диференціації, а також запровадження їх 
моніторингу. 

У 2007 р. постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.06.2007 р. № 833 було за-
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тверджено Порядок проведення комплекс-
ної оцінки соціально-економічного розвитку 
Автономної Республіки Крим, областей, міст 
Києва та Севастополя, згідно з яким вона 
проводиться за результатами аналізу соці-
ально-економічного становища регіонів з 
метою своєчасного виявлення негативних 
тенденцій та забезпечення оперативного 
прийняття управлінських рішень. 

Аналіз її змісту показує, що практично 
половину від усіх використовуваних для 
аналізу 58 показників, які визначають стан 
виробництва валового регіонального проду-
кту, реального сектора, інвестиційної та зо-
внішньо-економічної діяльності, державних 
фінансів та фінансових результатів діяль-
ності підприємств, соціального сектора, 
споживчого ринку, розвитку малого бізнесу 
та екології, становлять відносні показники 
темпів приросту (зменшення) тих чи інших 
величин, розраховані до визначеного попе-
реднього періоду. Лише сім показників пе-
рераховуються у відносні показники інтен-
сивності розвитку з урахуванням кількості 
населення регіонів України. Крім того, ряд 
показників має чітко виражене фіскальне 
спрямування та відображає, передусім, ін-
тереси центру щодо забезпечення отри-
мання фінансових надходжень від регіонів. 
Зокрема, це стосується більшості показників 
сфери державних фінансів та фінансових 
результатів діяльності підприємств, показ-
ників реального сектора (рівні оплати за 
спожиті електроенергію і газ) і соціальної 
сфери (заборгованість до Пенсійного фон-
ду). 

Більшість показників, за якими прово-
диться моніторинг та оцінювання соціально-
економічного розвитку регіонів, не дають 
змогу отримати інформацію щодо динаміки 
й обсягів диспропорцій у різних сферах ре-
гіонального розвитку за ряд років, а тому 
можуть використовуватися лише для визна-
чення поточної ситуації та прийняття опера-
тивних управлінських рішень. 

Таким чином, аналіз існуючої нормативно-
правової бази свідчить, що використовувана 
в цей час методика аналізу стану соціально-
економічного розвитку регіонів не визначає 
якість регіонального соціального управління, 
передусім, через відсутність комплексного 
підходу, єдиного переліку індикаторів, що 
застосовувалися б на державному рівні як 
своєрідний стандарт, та ефективної систе-
ми моніторингових спостережень за їх ди-
намікою. Переважно вона має на меті отри-
мання від регіонів інформації щодо вико-
нання фінансових показників та інших зо-
бов’язань перед центральними органами 
виконавчої влади, а також побудову різно-
манітних інтегральних індексів та рейтинго-
вих оцінок. Однак її застосування не дає 
змоги визначати конкретні соціальні про-

блеми окремих регіонів і шляхи їх подолан-
ня, формувати стратегію державної регіо-
нальної політики та соціально-економічного 
розвитку регіонів. Останнє є надзвичайно 
важливим як для центральних органів вико-
навчої влади, відповідальних за реалізацію 
державної політики регіонального розвитку, 
так і для органів державної влади та місце-
вого самоврядування регіонального рівня. 
Саме тому актуальним є вдосконалення 
методологічних і методичних засад забез-
печення регіонального розвитку на основі 
здійснення діагностики та моніторингу соці-
ального розвитку регіонів. 

Для подолання визначених недоліків за-
гальні методичні основи аналізу та оцінки 
регіональних диспропорцій соціального роз-
витку на концептуальному рівні мають 
включати: 
– системний аналіз проблеми та її струк-

туризацію, визначення основних компо-
нентів і напрямів аналізу диспропорцій 
регіонального соціального розвитку; 

– формування переліку показників і стати-
стичної бази даних регіонального соціа-
льного розвитку за кожним з обраних 
компонентів; 

– обробку даних, здійснення розрахунків, 
аналіз та інтерпретацію отриманих ре-
зультатів. 

При здійсненні системного аналізу про-
блеми пропонується виходити із загальної 
гіпотези щодо наявності певного порядку в 
об’єкті дослідження, а саме – систематично-
го характеру регіональних відмінностей со-
ціального розвитку. За його результатами 
необхідно визначити п’ятнадцять основних 
компонентів – складових регіонального со-
ціального розвитку, а також окремі індика-
тори (показники) за кожним з компонентів: 
демографічний розвиток, ринок праці, дохо-
ди населення, освіта, охорона здоров’я, ку-
льтура та відпочинок, транспорт і комуніка-
ції, житлово-комунальне господарство, еко-
логічний стан та безпека життєдіяльності, 
реальний сектор, фінансовий сектор, інвес-
тиційна діяльність, споживчий ринок та 
сфера послуг, малий бізнес, соціальний ді-
алог. 

Перевагами запропонованого переліку 
індикаторів (показників) регіонального соці-
ального розвитку є такі: 
– цілісність, комплексність та системність, 

урахування суттєвих взаємозв’язків між 
параметрами регіонального соціального 
розвитку; 

– кількісний характер показників, наяв-
ність їх в існуючій у країні системі стати-
стичного обліку та інформації; 

– стандартизація та уніфікація показників 
на території країни в частині методики 
формування, реального наповнення 
тощо; 
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– достатній рівень конкретності та визна-
ченості, що забезпечує можливість 
отримання кількісної оцінки фактичного 
стану соціального розвитку регіону; 

– однаковий рівень важливості показників, 
що використовуються; 

– універсальність, можливість використання 
показників не тільки на рівні держави, а й 
для оцінювання стану окремих регіонів; 

– можливість здійснення моніторингу та 
прогнозування показників, що визнача-
ють рівень регіонального соціального 
розвитку. 

Подальший відбір показників проводив-
ся, виходячи з наявної статистичної інфор-
мації, яка щорічно систематично оприлюд-
нюється Державним комітетом статистики 
України, дає змогу досліджувати динаміку 
аналізованих процесів, здійснювати порів-
няння в регіональному розрізі та є доступ-
ною для широкого кола користувачів. 

Як критерій, що дає змогу зробити висно-
вки щодо динаміки існуючих регіональних 
диспропорцій соціального розвитку, пропо-
нується обрати коефіцієнт варіації, який за-
галом є однією з характеристик надійності 
середньої величини для досліджуваної су-
купності й використовується, зокрема, для 
оцінювання можливості поширення отрима-
них під час проведення вибіркових обсте-
жень результатів на генеральну сукупність. 

Згідно з визначеним підходом, коефіцієнт 
варіації збільшується разом зі зростанням 
змінюваності досліджуваної ознаки в окре-
мих одиницях сукупності та її відхилення від 
середньої величини. У свою чергу, це озна-
чає, що варіація, яка узагальнюється, пере-
буває під впливом більш різноманітних умов, 
а досліджувана сукупність є менш однорід-
ною. Для цілей дослідження це означає, що 
існує пряма залежність між динамікою кое-
фіцієнта варіації за окремими показниками 
соціального розвитку для сукупності регіонів 
України та характером змін у регіональних 
диспропорціях – їх зростанням або змен-
шенням упродовж обраного для аналізу пе-
ріоду. Зміна коефіцієнта варіації у часі хара-
ктеризує збільшення або зменшення розки-
ду регіональних показників від середнього 
значення для країни, а його динаміка дає 
змогу визначити тип регіонального розвитку. 

Додатково до коефіцієнтів варіації для 
аналізу рядів динаміки за показниками соці-
ального розвитку доцільно використовувати 
також показник розмаху варіації. 

Для оцінювання надійності отриманих 
даних за класичної схеми використовується 
така шкала коефіцієнта варіації [6, с.14]: 
– коефіцієнт варіації £ 5% – оцінка вважа-

ється надійною; 
– 5% < коефіцієнт варіації £ 10% – оцінка 

є придатною для кількісного аналізу, 
але її надійність недостатньо висока; 

– 10% < коефіцієнт варіації £ 25% – оцінка 
придатна тільки для якісного аналізу, її 
слід використовувати обережно; 

– 25% < коефіцієнт варіації £ 50% – оцінка 
вважається ненадійною; 

– коефіцієнт варіації > 50% – інформація 
не оприлюднюється через непридат-
ність для використання. 

Для цілей моніторингу пропонується 
вважати, що значення коефіцієнта варіації 
за конкретним окремим показником: 
– в межах до 10% – є ознакою відносної 

однорідності сукупності регіонів, рівень 
регіональних диспропорцій є низьким; 

– від 10% до 25% – свідчить про середній 
рівень неоднорідності сукупності регіо-
нів та регіональних диспропорцій; 

– від 25% до 50% – вказує на високий рі-
вень неоднорідності сукупності регіонів 
та регіональних диспропорцій; 

– вище за 50% – означає надвисокий рі-
вень неоднорідності сукупності регіонів 
та регіональних диспропорцій. 

Розрахунки коефіцієнтів варіації та роз-
маху варіації здійснюються з використанням 
математичного апарату програмного проду-
кту Excel 2003 для Windows XP. 

При цьому абсолютні показники за окре-
мими складовими соціального розвитку пе-
рераховуються у відносні показники інтен-
сивності розвитку з урахуванням кількості 
населення регіонів України. Відтак, для 
аналізу використовуються іменовані числа, 
що є відношенням кількості одиниць сукуп-
ності за відповідним окремим показником 
соціального розвитку (у його вимірах) на 
вибрану для аналізу одиницю сукупності 
населення. 

Регіональну структуру України формують 
25 областей, а також міста Київ та Севасто-
поль, що визначаються національною ста-
тистикою як окремі регіони – міста зі спеціа-
льним статусом. 

Статистична модель, використовувана в 
країнах Євросоюзу, базується на визначенні 
трьох груп регіонів NUTS (Nomenclature of 
Territorial Units for Statistics): NUTS-3 (най-
менші регіони), NUTS-2 (регіони середнього 
рівня) та NUTS-1 (регіони, що можуть мати 
лише деякі країни, найбільші серед постсо-
ціалістичних) [5, c. 370]. 

Регіони України, окрім міст Києва та Се-
вастополя, загалом відповідають структурі 
NUTS-2, яка вважається найбільш доцільною 
для аналізу й міждержавних порівнянь, оскі-
льки є найбільш поширеною в європейській 
статистиці та дає змогу на порівняльній основі 
визначити рівень конвергентності (дивергент-
ності) регіонів. Крім того, оскільки європейські 
регіони рівня NUTS-2 змінюються дуже пові-
льно, при аналізі характеру та напрямів руху 
їхнього розвитку доцільно використовувати 
часовий лаг 4–10 років [5, с. 380]. 
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З огляду на те, що серед фахівців і нау-
ковців, які працюють у сфері регіоналістики, 
поширена гіпотеза про необхідність еліміну-
вання впливу м. Києва на динаміку досліджу-
ваних міжрегіональних відмінностей, коефі-
цієнти варіації доцільно розраховувати у 
двох варіантах: загалом для всієї сукупності 
регіонів України та без урахування впливу 
м. Києва. Це дасть змогу, з одного боку, оці-
нити величину такого впливу, а з другого – 
проаналізувати динаміку регіональних дис-
пропорцій решти одиниць сукупності. 

ІV. Висновки 
Аналіз і оцінка міжрегіональних відмінно-

стей та їхньої динаміки в Україні за окреми-
ми складовими соціального розвитку дають 
змогу визначати пріоритетні напрями змен-
шення виявлених диспропорцій для кожного 
з регіонів України. При цьому як критерії 
формування переліку пріоритетів можуть 
використовуватись рівні обраних для аналі-
зу показників (найбільші або найменші зна-
чення для всієї сукупності регіонів, залежно 
від позитивного чи негативного змістовного 
навантаження кожного конкретного показни-
ка), а також їх динаміка впродовж обраного 
для дослідження періоду. 

З урахуванням вищевикладених пропо-
зицій методика комплексного оцінювання 
стану соціального розвитку регіонів має по-
єднувати в собі два етапи: 
– побудова інтегральної оцінки регіональ-

ного розвитку із застосуванням спеціа-
льних методів математичного згортання 
окремих індикаторів; 

– визначення типу регіонального розвитку 
з використанням будь-якого класичного 
індикатора з арсеналу математичної 
статистики, що застосовується для оці-
нювання розкиду (розсіювання) компо-
нент вектору від середнього значення. 

Синтез цих двох підходів дасть змогу 
отримати інформацію як щодо стану соціа-
льного розвитку кожного регіону стосовно 
інших, так і щодо ситуації за окремими 
складовими регіонального соціального роз-
витку на національному та регіональному 
рівнях. 

У свою чергу, процес діагностики і моні-
торингу соціального розвитку регіонів має 
охоплювати: 
– формування системи критеріїв та інди-

каторів (показників), забезпечення їх ві-
дображення в державній статистичній 
звітності, визначення нормативних зна-
чень цих індикаторів; 

– створення системи моніторингових спо-
стережень, що забезпечуватиме відсте-
ження, аналіз та прогнозування обраних 
показників, оцінювання дієвості застосо-
вуваних засобів державної регіональної 
політики. 

Запропонована схема моніторингу регіо-
нального соціального розвитку дасть змогу 
забезпечувати: 
– періодичне збирання й аналітичне 

опрацювання інформації за встановле-
ним переліком індикаторів, оцінювання 
траєкторії та динаміки процесів за окре-
мими складовими соціального розвитку, 
ідентифікацію типових проблем для ре-
гіонів; 

– визначення пріоритетів, розробку та об-
ґрунтування програмно-цільових захо-
дів, опрацювання альтернативних варі-
антів управлінського впливу та їхнього 
ресурсного забезпечення; 

– прогнозування передбачуваних резуль-
татів і термінів їх отримання. 

Ця схема дає можливість враховувати 
основні стратегії забезпечення соціального 
розвитку залежно від можливостей регіону 
та характеру ситуації: запобігання негатив-
ним процесам, покращення наявної динамі-
ки показників, відновлення або компенсація 
збитків. 

Для регіонального соціального розвитку 
принциповим є визначення граничних зна-
чень показників, за межами яких соціальна 
сфера регіону функціонує в екстремальних 
умовах, а відтак, виникає загроза її руйну-
вання та некерованих соціальних процесів. 
Відповідні граничні значення показників ма-
ють визначатися з урахуванням особливос-
тей періодів розвитку економіки, що зумов-
лює можливість використання їх варіантної 
оцінки для регіонів. 

Надзвичайно важливим є забезпечення 
доступності даних моніторингу для регіона-
льних органів державної влади та місцевого 
самоврядування, їх участі в усіх етапах його 
реалізації відповідно до визначеної компе-
тенції, а також зворотного зв’язку з центра-
льними органами виконавчої влади, відпо-
відальними за реалізацію державної регіо-
нальної політики. 

Необхідною та найбільш важливою пе-
редумовою забезпечення гармонійного со-
ціального розвитку як окремих регіонів, так і 
країни в цілому, є формування відповідного 
економічного та фінансового підґрунтя, що 
створюється у матеріальному виробництві й 
визначає можливості інвестування соціаль-
ної сфери. Тому завдання, які передбача-
ється виконати для реалізації концептуаль-
них чи стратегічних правових документів, 
необхідно співвідносити з можливостями 
запобігання ризикам та небезпекам регіона-
льного розвитку. Так, для забезпечення ін-
вестування соціального розвитку Концепці-
єю державної регіональної політики перед-
бачається вирішення таких завдань, як: 
– здійснення на інноваційній основі структу-

рної перебудови економіки регіонів з ура-
хуванням особливостей їх потенціалу; 
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– широкий розвиток підприємництва як 
головного фактора соціально-економіч-
ного розвитку держави та її регіонів, під-
вищення зайнятості населення, напов-
нення місцевих бюджетів; 

– зміцнення економічної інтеграції регіонів 
з використанням переваг територіально-
го поділу і кооперації праці, що є одним 
з головних чинників підвищення конку-
рентоспроможності держави на міжна-
родних ринках; 

– досягнення продуктивної зайнятості на-
селення, стабілізації та поліпшення де-
мографічної ситуації в державі; 

– розвиток транскордонного співробітниц-
тва як дієвого засобу зміцнення міждер-
жавних відносин та вирішення регіона-
льних проблем. 

Для виконання поставлених завдань 
здійснення оцінювання і моніторингу соціа-
льного розвитку регіонів має супроводжува-
тись аналізом ситуації щодо наявності та 
динаміки таких економічних ризиків, як: 
– зростання податкового навантаження, 

погіршення умов підприємницької діяль-
ності та інвестиційного клімату; 

– залежність від імпорту продукції, енер-
гоносіїв тощо; 

– посилення структурних деформацій та 
формування значного тіньового сектору 
в економіці; 

– нездатність економіки функціонувати в 
режимі розширеного відтворення (спад 
виробництва, погіршення якості основ-
них фондів, втрата ринків збуту продук-
ції та послуг, руйнування інноваційного 
потенціалу); 

– погіршення показників функціонування 
кредитно-фінансової системи; 

– ризик невиконання місцевих бюджетів; 
– ризик економічних збитків внаслідок 

природних або техногенних надзвичай-
них ситуацій. 

Вищевикладені пропозиції мають знайти 
відображення у нормативно-правових доку-
ментах з регіонального розвитку, зокрема, 
Державній стратегії регіонального розвитку 
на період до 2015 р., а також при внесенні 
змін та доповнень до Постанови Кабінету 
Міністрів України “Про запровадження ком-
плексної оцінки соціально-економічного роз-
витку Автономної Республіки Крим, облас-
тей, мм. Києва та Севастополя” від 
20.07.2007 р. № 833. У цьому контексті пот-
ребує вдосконалення також моніторинг ос-
новних показників соціально-економічного 
розвитку регіонів України, який проводиться 
Міністерством економіки України. 
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І. Вступ 
Прагнення України до інтеграції у світове 

господарство передбачає реформування всіх 
сфер народного господарства включно з АПК 
країни. Занепад сільського господарства не 
тільки стримує розвиток інших секторів аграр-
но-продовольчої системи України, а й зали-
шається однією зі сфер найбільшого розмі-
щення і вкладення обмежених господарських 
ресурсів. Від розвитку агропромислового ви-
робництва залежить продовольча безпека 
держави, а рівень і якість забезпечення насе-
лення продуктами харчування безпосередньо 
впливають на соціальне становище у суспіль-
стві та здоров’я нації загалом. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати розвиток 

ринків сільськогосподарської продукції та 
продовольчих товарів в Україні. 

ІІІ. Результати 
Значний інтерес як у практичному, так і в 

теоретичному аспектах становлять фундаме-
нтальні праці вітчизняних учених: О.В. Бере-
зін, П.П. Борщевський, О.Б. Бутнік-Сіверський, 
Л.В. Дейнеко, А.С. Дібров, Д.П. Доманчук, 
Т.Г. Дудар, С.Л. Дусановський, А.Г. Заїнчков-
ський, З.М. Залога, Г.І. Купалова, І.Г. Кири-
ленко, С.М. Кучеренко, М.А. Павловський, 
М.К. Пархомець, М. Портер, П.Т. Саблук, 
Д.С. Синок, А.М. Стельмащук, М.І. Туган-Бара-
новский, Л.Г. Чернюк, Я.Г. Фейгин, І.Р. Юхнов-
ський, І.Г. Яремчук та ін. 

Аграрний сектор посідає важливе місце в 
економіці України, тут виготовляться 11–
15% валової продукції, 12–16% доданої вар-
тості, однак на галузі сектору припадає ли-
ше 3,7–5,0% усіх інвестицій в економіку кра-
їни. Сільське господарство України разом з 
іншими складовими АПК забезпечує близь-
ко 30% валового внутрішнього продукту, 
зайнятість майже третини працюючого на-
селення, виробництво 95% товарів масово-
го вжитку, утримання сільської поселенської 
мережі з 15 млн жителів [1, c. 45]. 

До негативних тенденцій розвитку ринку 
сільськогосподарської продукції України до-
цільно віднести [2, c. 20]: 
– зменшення валової продукції сільського 

господарства за останні 16 років у 15 разів 
порівняно з 1990 р. (відповідні показники 
становили 66 101,6 та 104 460,0 млн 
грн); 

– зростання сукупного індексу витрат на 
виробництво продукції сільського госпо-
дарства на 119,8% порівняно з попере-
днім роком, у тому числі 113,6% стано-
вили матеріально-технічні ресурси про-
мислового походження; 

– істотне зниження обсягів реалізації 
окремих видів продукції рослинництва, 
зокрема обсяг реалізації цукрових буря-
ків у 1990 р. становив 43 283 тис. т, а у 
2006 р. показник знизився майже у 2,6 ра-

за і становив 16 430,6 тис. т, аналогічно 
картоплі – 1641 та 116,9 тис., відповід-
но, овочів – 4224 і 413,2 тис. т, плодів та 
ягід – 1149 та 123,6 тис., відповідно; 

– зменшення кількості зернозбиральної тех-
ніки за останні 16 років у 1,2 раза; 

– низькі якість та рівень безпеки продово-
льчих товарів через виготовлення 59,3% 
сільськогосподарської продукції приват-
ними господарствами, що не володіють 
відповідною технікою і технологіями у 
зв’язку з браком фінансових ресурсів; 

– низька мобільність та “старіння” сільського 
населення (переважна частина працюю-
чих жителів сільської місцевості зайнята у 
виробничій сфері сільського господарства, 
їм складно пристосуватися до сучасних 
потреб ринку, при цьому значна частина 
людей працездатного віку перебуває у 
статусі нелегальних мігрантів у країнах 
ЄС) – ця верства населення першою від-
чує на собі кризові явища після вступу 
України до СОТ, оскільки не зможе конку-
рувати на ринку сільськогосподарських 
продуктів з виробниками розвинутих країн. 

Водночас наявні позитивні зрушення у 
розвитку ринків сільськогосподарської про-
дукції в Україні [1, c. 65]: 
– зростання загального обсягу продукції 

сільського господарства за 2006 р. проти 
2005 р. на 0,4%, у тому числі на сільсько-
господарських підприємствах – на 4,2%, 
хоча в господарствах населення відбу-
лося певне скорочення – на 2,1%; 

– збільшення середньої заробітної плати 
найманих працівників у сільському гос-
подарстві: у 2006 р. цей показник стано-
вив 553 грн, що на 81 грн більше від 
прожиткового мінімуму у цей період; 

– збільшення виробництва м’яса у січні 
2007 р. на 12,7% порівняно з січнем 
2006 р., виробництва яєць – на 6,5%, ві-
дповідно; 

– зростання валового збору деяких сіль-
ськогосподарських культур у 2006 р. 
проти 2005 р.: соняшнику – на 45,8%, 
овочів – на 3,9%, баштанних культур – 
на 51,1%, цукрових буряків – на 50%. 

Загалом найсуттєвіший вплив на ВВП (у 
галузі сільського господарства) справляють 
такі показники, як валовий збір цукрового 
буряку, соняшнику, а також поголів’я корів 
та птиці. Для визначення областей України, 
що мають стратегічне значення щодо виро-
бництва та реалізації сільськогосподарської 
продукції (валовий збір цукрового буряку та 
соняшнику; реалізація зернових культур, 
цукрових буряків і насіння соняшнику; пого-
лів’я корів, свиней, кількість птиці; виробни-
цтво м’яса), за допомогою кластерного ана-
лізу виявлено три типи областей [1, c. 98]: 
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– з найвищими показниками (Київська, 
Чернігівська, Дніпропетровська, Львівсь-
ка, Полтавська та Одеська області); 

– з найнижчими показниками (Черкаська, 
Харківська, Вінницька, Донецька області 
та АР Крим); 

– із середніми показниками (інші області). 
Такий розподіл областей може врахову-

ватися під час розроблення відповідних 
програм розвитку АПК. Йдеться про необ-
хідність міжрегіонального поділу праці та 
ефективної внутрішньодержавної інтеграції 
з огляду на спеціалізацію областей та про-
тивагу політичній дезінтеграції. 

Подальшому розвитку ринку сільськогос-
подарської продукції найбільше перешко-
джають, на нашу думку, такі чинники. 

1. Мораторій на продаж землі, який зни-
жує інвестиційну активність у сфері вироб-
ництва сільськогосподарської продукції та 
обмежує кредитування банківськими уста-
новами сільськогосподарських виробників. 
Виробники не можуть використовувати зе-
мельні ділянки як заставу і таким чином мі-
німізувати ризики для банків та отримати 
кредит під нижчі відсотки. 

2. Нерозвиненість в Україні сфери стра-
хування кредитних та виробничих ризиків 
призводить до низького рівня фінансової 
активності суб’єктів господарювання на рин-
ку сільськогосподарської продукції. 

3. Технологічна відсталість цієї сфери 
порівняно з іншими країнами. Загрозливим з 
погляду продовольчої безпеки можна вва-
жати значне зниження рентабельності ос-
новних видів продукції сільського господар-
ства (зокрема у 2006 р. рівень рентабельно-
сті зерна становив 4,7%, порівняно з 275,1% 
у 1990 р., насіння соняшнику – 20,3 та 
236,5% відповідно, м’яса великої рогатої 
худоби – 9,3 та 20,6%, відповідно). 

Незважаючи на досить високий показник 
виробництва зернових та зернобобових ку-
льтур на одну особу у 2006 р. – 731 кг, який 
перевищує аналогічний показник Австрії 
(633 кг), Білорусі (712 кг), Великобританії 
(385 кг), Іспанії (616 кг), Італії (409 кг), Китаю 
(317 кг), Німеччини (626 кг), Польщі (776 кг), 
Російської Федерації (549 кг), Україна хара-
ктеризується надзвичайно низьким показни-
ком урожайності зернових – 26 ц з одного 
гектара (для прикладу: у Нідерландах цей 
показник становить 82,2 ц/га, Франції та Ве-
ликобританії – 67,1 ц/га, Швейцарії – 
60,5 ц/га, Німеччині – 66,2 ц/га, Данії – 
61,0 ц/га, Угорщині – 54,8 ц/га, причому в 
більшості цих країн природно-кліматичні 
умови менш сприятливі, ніж в Україні). Ана-
логічна ситуація спостерігається і за іншими 
видами сільськогосподарської продукції. 
Слід зазначити, що площа ріллі в Україні 
становить 32,5 млн га (2,3% загальносвіто-
вої площі), а частка чорноземних ґрунтів 
нашої країни у світовому масштабі стано-

вить 6,7% (тобто 26,56 млн га) [3]. Отже, 
можна стверджувати про неефективне ви-
користання Україною свого потенціалу в цій 
сфері. 

4. Монополізація ринку. На неї вказує ві-
дсутність кореляції між валовим виробницт-
вом зерна, цукрового буряку, соняшнику, по-
голів’я корів, свиней, птиці, виробництвом 
м’яса та індексом споживчих цін. Можна при-
пустити, що це пов’язано із значним впливом 
на споживчі ціни індексу цін на непродоволь-
чі товари, проте це припущення не підтвер-
джується, а отже, свідчить про істотний 
вплив на цінову кон’юнктуру суб’єктивних 
чинників (зокрема монополізації, тінізації та 
лобіювання інтересів окремих учасників рин-
ку сільськогосподарської продукції). У цьому 
контексті доцільно згадати ситуацію навесні 
2005 р., коли в усіх регіонах України відбуло-
ся значне підвищення цін на цукор у роздріб-
ній торгівлі. За оцінками Антимонопольного 
комітету, в цей період не існувало об’єктив-
них економічних причин для зростання цін. 
Під час розслідування було виявлено подіб-
ність дій оптових постачальників цукру щодо 
підвищення оптових цін на цукор в частині 
синхронного у часі та динаміці темпів зрос-
тання оптових цін на цукор за відсутності 
об’єктивних причин для вчинення таких дій. 
Підвищення цін на хлібобулочні вироби у 
червні 2007 р. (без достатніх для цього пере-
думов, адже хлібопекарська промисловість 
на сучасному етапі розвитку використовує 
зерно минулорічного врожаю) також вказує 
на монополізацію цієї сфери. 

5. Спекулятивний характер діяльності 
окремих суб’єктів ринку. Відсутність закупі-
вельних центрів сільськогосподарської про-
дукції, виготовленої у межах приватних під-
собних господарств, та зазначена вище мо-
нополізація збутової мережі призводять до 
надмірного заниження закупівельних цін у 
населення з одночасним їх збільшенням у 
2–4 рази під час реалізації кінцевому спо-
живачеві. Для прикладу: у червні 2007 р. 
закупівельні ціни на молодняк великої рога-
тої худоби (з дотацією) становили 6 грн/кг, 
оптово-відпускна ціна яловичини І катего-
рії – 12,75 грн/кг, а роздрібна ціна переви-
щувала 20 грн [3, c. 345]. 

6. Недосконалість нормативно-розпоряд-
чої та інституційної бази щодо стимулюван-
ня виробництва сільськогосподарської про-
дукції. Поточні програми компенсаційної пі-
дтримки та пільгового кредитування сільсь-
когосподарських підприємств є важкодосту-
пними та малоефективними, оскільки їх ре-
алізація часто супроводжується корупцій-
ними діями, зволіканням, а тому не сприяє 
підвищенню виробничої ефективності суб’єк-
тів господарювання. У результаті маємо за-
грозливу, наприклад, для галузі тваринниц-
тва, тенденцію до зниження показника пого-
лів’я великої рогатої худоби: станом на 
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2007 р. – 6850,3 тис. голів, тобто менше, ніж 
у повоєнні роки – 8275,3 тис. голів [3, c. 349]. 

Громадська рада при Міністерстві аграр-
ної політики України (МАПК), створена з ме-
тою здійснення координації заходів, пов’яза-
них з організацією громадського контролю 
та взаємодії з МАПК, забезпечення прозо-
рості у його діяльності, врахування громад-
ської думки в процесі підготовки та органі-
зації виконання рішень Міністерства харак-
теризується низькою ефективністю. 

Крім того, вибірковий підхід до повернен-
ня ПДВ експортерам сільськогосподарської 
продукції призводить до значних збитків під-
приємств та дії корупційних схем. Вагомою 
проблемою на сучасному етапі є недостатня 
ефективність двосторонніх договорів зі стра-
тегічними партнерами України (як наслідок, 
заборона у 2006 р. ввезення м’ясо-молочної 
продукції українських підприємств до Росії). 

7. Фактичне знищення кооперативних 
традицій у виробництві сільськогосподарсь-
кої продукції. Протягом останніх 50 років 
кооперативним рухом було охоплено близь-
ко 90% приватних сільських господарств 
Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, 
Нідерландів та Японії. У Німеччині та Фран-
ції кооперативи об’єднують 80% усіх сільсь-
когосподарських підприємств, у США, Італії, 
Великобританії – 25–30% фермерських гос-
подарств. Нині у світі функціонує близько 
1 млн кооперативних організацій більш як 
120 типів, що об’єднують близько 600 млн 
осіб, у той час як в Україні частка виробни-
чих кооперативів у 2003 р. становила 3,2% 
загальної кількості суб’єктів сільського гос-
подарства, а у 2006 р. скоротилася до 2,4% 
[3, c. 390]. 

8. Тінізація ринку. У структурі збуту сіль-
ськогосподарської продукції у 2000 р. частка 
реалізації переробним підприємствам ста-
новила 21%, на ринках – 37%, населенню – 
23% та за іншими каналами – 19%, а вже у 
2006 р. ці показники становили 24,6, 16,9, 
0,2 і 58,3%, відповідно. Тобто з певним за-
стереженням можна стверджувати, що по-
казник “за іншими каналами” відображає 
динаміку тіньового сектора і характеризу-
ється зростанням на 39,3%. Фактично тіні-
зація ринку через інтенсифікацію контраба-
ндних потоків, тобто збільшення рівня відк-
ритості зовнішньоекономічної діяльності, 
спотворює структуру економіки та утруднює 
подальшу інтеграцію України в світове гос-
подарство. 

Істотною проблемою в цьому контексті є 
надмірне адміністративне регулювання зов-
нішньої торгівлі. Так, запровадження забо-
рони на ввезення м’ясопродуктів з Польщі у 
минулі роки призвело до істотного зростан-
ня рівня контрабанди, а відтак, відсутності 
фітосанітарного контролю та ввезення в 
Україну продукції низької якості (різниця в 

ціні між контрабандним товаром і м’ясом 
українських товаровиробників становила 
35–40%). 

Водночас запровадження у 2006 р. квот 
на експорт фуражного зерна та вірогідність 
їх поновлення у 2007 р. призводить, з одно-
го боку, до корупційних дій для одержання 
квоти та збитків підприємств через залежу-
вання зерна на елеваторах, що не відпові-
дають міжнародним стандартам (експерти 
Світового банку оцінили збитки у межах 
300 млн дол. США), з іншого – до зниження 
якості зерна, на яке відсутній попит на внут-
рішньому ринку, та збільшення обсягів кон-
трабандного вивезення зерна за кордон. 
Загалом самозабезпеченість основними 
видами продовольства є високою, тому об-
меження імпорту м’ясопродуктів та експорту 
зерна видається недоцільним. 

9. Неефективність функціонування дер-
жавної системи інтервенційних закупівель 
сільськогосподарської продукції. Закупівлею 
сільськогосподарської продукції в Україні 
займаються дві установи – Держрезерв і 
Аграрний фонд, проте відсутність чіткої, 
прозорої і налагодженої системи взаємодії 
між цими установами і виробниками аграр-
ної продукції, а також недостатність коштів, 
передбачених для здійснення інтервенцій-
них закупівель у Державному бюджеті, при-
зводять до закупівлі продовольства, яке 
здійснюється невчасно і не в потрібному 
обсязі. Таким чином, держава не може ско-
ристатися цим інструментом економічної 
політики, який дає змогу досягнути цінової 
рівноваги, а змушена застосовувати методи 
адміністративного регулювання і встанов-
лювати ціни на сільськогосподарську проду-
кцію (що є неефективним, як підтвердили 
м’ясна, цукрова і зернова кризи). Це супе-
речить принципам ринкової економіки і погі-
ршує ситуацію в АПК. 

Наведені показники доводять необхід-
ність лібералізації ринків та збільшення об-
сягів експорту/імпорту окремих позицій сіль-
ськогосподарської продукції попри численні 
заяви певних державних діячів про недопус-
тимість таких дій з огляду на необхідність 
захисту вітчизняного товаровиробника. Слід 
зазначити, що попри побоювання польських 
урядовців щодо можливого “знищення” на-
ціонального товаровиробника сільськогос-
подарської продукції після лібералізації зов-
нішніх ринків у зв’язку зі вступом Польщі у 
СОТ та ЄС, спостерігається взаємовигідна 
співпраця Польщі з іншими учасниками вка-
заних міжнародних організацій та зростання 
обсягів виробництва і зовнішньої торгівлі 
сільськогосподарською продукцією. Необ-
хідність лібералізації зовнішнього сектора 
постає за умови низького рівня конкурентної 
боротьби, а отже, низької якості продукції, 
завищених цін на внутрішньому ринку, не-
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достатності виробництва окремих видів 
продукції та невідповідності обсягів спожи-
вання на одну особу рекомендованим нор-
мам для забезпечення нормальної життєді-
яльності людини. Звичайно, вказані негати-
вні тенденції посилюються зниженням реа-
льного рівня добробуту населення. 

Зважаючи на вищевикладене, до пріори-
тетних напрямів політики розвитку ринків 
сільськогосподарської продукції та продово-
льчих товарів в Україні доцільно включити: 

1) скасування мораторію на продаж землі 
з одночасним забезпеченням її продажу на 
“прозорих” земельних аукціонах для недо-
пущення концентрації земельних ресурсів в 
обмеженого кола суб’єктів господарювання; 

2) скасування практики субсидіювання 
сільськогосподарських підприємств з одно-
часним розробленням державної програми 
залучення інвестиційно-технологічних ресу-
рсів у цю сферу для підвищення рівня кон-
курентоспроможності на внутрішньому та 
зовнішньому ринках; 

3) з метою демонополізації ринку поси-
лення контролю з боку Антимонопольного 
комітету України та адміністративної відпо-
відальності суб’єктів господарювання за по-
рушення антимонопольного законодавства; 

4) забезпечення створення оптових рин-
ків сільськогосподарської продукції (далі – 
ОРСП), що існують у розвинутих країнах 
світу і покликані враховувати інтереси та 
забезпечувати численні потреби сільського-
сподарських товаровиробників, оптових по-
середників та споживачів агропродовольст-
ва в усіх регіонах України; ОРСП, як свід-
чить практика розвинутих країн, є одним із 
прогресивних елементів інфраструктури 
ринку, який забезпечує надійність, прозо-
рість, демонополізацію, стабільність і відпо-
відність засадам вільної конкуренції; 

5) розроблення державної програми по-
пуляризації виробничої кооперації між дріб-
нотоварними виробниками сільськогоспо-
дарської продукції, враховуючи ключові пе-
реваги такої співпраці та позитивний досвід 
розвинутих країн; 

6) забезпечення мобільності сільського 
населення через освітню сферу (створення 
філій освітніх закладів усіх рівнів у районних 
центрах); 

7) заборона адміністративного втручан-
ня в регулювання зовнішньої торгівлі сільсь-
когосподарською продукцією, натомість збі-
льшення державних стратегічних запасів 
окремих продовольчих товарів для реаліза-
ції державних інтервенцій, а відтак, послаб-
лення цінових коливань та унеможливлення 
спекуляцій на внутрішньому ринку. 

ІV. Висновки 
У результаті проведеного аналізу було 

встановлено негативні тенденції розвитку 
ринку сільськогосподарської продукції. Ви-
явлено чинники, що перешкоджають розви-
тку ринку сільськогосподарської продукції: 
мораторій на продаж землі, нерозвиненість 
в Україні сфери страхування кредитних та 
виробничих ризиків, технологічна відста-
лість, монополізація ринку, спекулятивний 
характер діяльності окремих суб’єктів ринку, 
недосконалість нормативно-розпорядчої та 
інституційної бази, фактичне знищення коо-
перативних традицій у виробництві сільсь-
когосподарської продукції, тінізація ринку, 
неефективність функціонування державної 
системи інтервенційних закупівель сільсько-
господарської продукції. 

Визначено пріоритетні напрями політики 
розвитку ринків сільськогосподарської про-
дукції та продовольчих товарів в Україні. 
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Анотація 
У статті досліджено сильні та слабкі сто-

рони фінансово-бюджетної децентралізації, 
її тенденції розвитку останніми роками та 
запропоновано заходи удосконалення про-
цесу здійснення в Україні фінансово-
бюджетної децентралізації. 

Ключові слова 
Бюджет, бюджетні кошти, децентраліза-

ція, фінанси, державне управління, місцеві 
бюджети, регіональне управління. 

І. Вступ 
Управління розвитком регіонів як меха-

нізм державної регіональної політики пе-
редбачає залучення й активізацію усіх ме-
ханізмів, що здатні привести регіональну 
економіку до стану стабільного розвитку та 
економічного зростання і сприяти розши-
ренню демократичних процесів на місцях. 
Фінансово-бюджетна децентралізація як 
одна зі складових процесу управління здат-
на не тільки зберегти свій статус каналу пе-
рерозподілу коштів від бюджетів одного рів-
ня до іншого, а й набути ознак регуляторно-
го механізму, що здатен реально впливати 
на регіональний розвиток – формувати фі-
нансову самодостатність територіальних 
громад, оптимізувати процеси перерозподі-
лу бюджетних ресурсів між територіями, 
активізувати місцевий економічний розви-
ток, забезпечувати населення територіаль-
них громад суспільними послугами на зако-
нодавчо визначеному рівні, вирішувати со-
ціальні проблеми. Параметри фінансово-
бюджетної децентралізації є індикаторами, 
за якими можна оцінити задекларований 
рівень децентралізації управління в цілому. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити фінансово-бюджет-

ну децентралізацію в регіональному управ-
лінні. 

ІІІ. Результати 
На сьогодні питання фінансово-бюджетної 

дисципліни, децентралізації перебувають у 
центрі уваги багатьох фахівців, а саме: 
М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, А.Д. Бутка, 
Л.К. Воронової, В.М. Гаращук, А.Б. Ісмаїлова, 
М.М. Каленського, В.Г. Мельничука, В.П. На-
гребельного, А.А. Нечай, Л.А. Савченко, 
І.Б. Стефанюка, В.О. Шевчука, О.В. Юрчен-
ка, а також у працях зарубіжних вчених  
І.А. Бєлобжецького, Е.А. Вознесенського, 
О.Ю. Грачової, С.Н. Рябухіна. 

Децентралізація бюджетного процесу і 
створення чітких та прозорих відносин між 
державним та місцевими бюджетами є нас-
лідком розвитку країни на демократичних 
засадах і розбудови та подальшого станов-
лення інституту місцевого самоврядування. 
Децентралізація бюджетної системи сприяє 
розвитку інститутів ринкової економіки і за-
безпечує стійкі темпи економічного зростан-
ня. Україна перебуває на етапі становлення 

ринкової економіки, і специфіка цього пере-
ходу позначається також на процесах бю-
джетної децентралізації. 

Фінансово-бюджетна децентралізація є 
залежною від розподілу повноважень та їх 
узгодження між виконавчою та представни-
цькою владою. Для оцінювання ступеня фі-
нансово-бюджетної децентралізації викори-
стовують показник частки регіональних (мі-
сцевих) рівнів управління у доходах і видат-
ках консолідованого бюджету. У більшості 
країн світу ці показники зростають. Відносно 
стабільною залишається ситуація у невели-
кій групі країн (Данії, Бельгії, Німеччині, Ні-
дерландах), у деяких країнах частка бюдже-
тів місцевих органів підвищувалась (в Іспа-
нії, Португалії, Італії, Франції, Люксембурзі), 
а в деяких знижувалась (у країнах ЦСЄ, 
Швеції, Швейцарії, Великобританії). Віднос-
не зниження частки місцевих видатків у кра-
їнах ЦСЄ не може розглядатися як послаб-
лення децентралізації, більшою мірою воно 
пояснюється принциповими змінами розра-
хунків. Що стосується країн Західної Євро-
пи, то воно пояснюється або звуженням 
державного сектора (наприклад, внаслідок 
приватизації муніципальної власності), або 
скороченням суспільних видатків [1]. 

Стан процесу фінансово-бюджетної де-
централізації в Україні свідчить про неузго-
дженість та перетин повноважень органів 
місцевого самоврядування й місцевих орга-
нів виконавчої влади, зокрема, у сфері роз-
робки та ухвалення місцевих бюджетів. Де-
централізація, яка відбувається, полягає у 
зміні агентів, що виконують загальнодержа-
вні функції, але не в отриманні автономії у 
прийнятті податково-бюджетних рішень. За-
лишається важливою сильна цілеспрямова-
на політика центрального уряду, а органам 
виконавчої влади на місцях відводиться 
роль втілювачів стратегії центру. 

Іншою слабкою стороною фінансово-
бюджетної децентралізації в Україні є знач-
на частка трансфертів і переданих доходів, 
незважаючи на задекларованість процесів 
податкової і бюджетної децентралізації, на 
сьогодні структура доходів місцевих бюдже-
тів свідчить про зростання частки міжбю-
джетних трансфертів у доходах місцевих 
бюджетів. Якщо у 2002 р. частка трансфер-
тів у доходах місцевих бюджетів становила 
31,2%, у 2003 р. – 34,2%, у 2004 р. – 42,5%, 
у 2005 р. – 43,5%, у 2006 р. – 46,1%, то за 
результатами дев’яти місяців 2007 р. цей 
показник становив 44,2%. Також зменшува-
лась частка доходів місцевих бюджетів без 
урахування міжбюджетних трансфертів у 
структурі зведеного бюджету – від 31,4% у 
2002 р. до 23,1% у 2007 р. (30,0 – у 2003 р., 
24,9 – у 2004 р., 22,6 – у 2005 р., 23,2 – у 
2006 р.) [3]. 
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За результатами дев’яти місяців 2008 р. 
найвагомішими серед трансфертів тради-
ційно залишались дотація вирівнювання – 
44,3% і субвенції із соціального захисту на-
селення – 32,9%, інші надходження стано-
вили: додаткові дотації – 7,6%, трансферти 
до спеціального фонду (субвенції) – 3,3%, 
інші трансферти – 11,9% [2]. Дотація вирів-
нювання – це так званий “незв’язаний” тра-
нсферт, коли кошти виділяються не на ви-
значену мету, а для приведення обсягу до-
ходів місцевих бюджетів до єдиного значен-
ня. Тому переважання такого виду передан-
ня коштів свідчить про слабкий рівень роз-
витку бюджетної ініціативи органів місцево-
го самоврядування і незначну можливість 
маневрування коштами. 

Іншим свідченням посилення тенденцій 
до централізації є те, що впродовж 2000–
2008 рр. частка перерозподілу ВВП через 
місцеві бюджети в середньому стабілізува-
лась на рівні 7,8% (зменшилась із 11,5% у 
1992 р. до 7,3% у 2008 р.), що становить 
приблизно чверть частки ВВП, яка перероз-
поділяється через зведений бюджет України 
[3]. 

Значна залежність місцевих бюджетів від 
державного свідчить про недосконалість 
розподілу дохідно-видаткових повноважень 
між рівнями управління і системи міжбю-
джетних відносин, а також про проблеми з 
нарощуванням дохідної частини місцевих 
бюджетів через слабку економічну розвину-
тість окремих регіонів України. 

Централізація фінансових ресурсів супе-
речить практиці децентралізації повнова-
жень на користь органів місцевого самовря-
дування, що відбувається в Україні. Процес 
фіскальної децентралізації уповільнився. 
Тому можна сказати, що Україні й досі влас-
тива централізована модель формування 
бюджетних доходів місцевих органів влади. 
Наведені дані засвідчили, що місцеві органи 
влади позбавлені податкової автономії, бю-
джетні доходи все більшою мірою форму-
ються за рахунок трансфертів та закріпле-
них доходів, тому частка місцевих бюджетів 
у зведеному бюджеті країни знижується. 
Розвиток системи фінансів не сприяє забез-
печенню фіскальної автономії територіаль-
них одиниць. 

Така ситуація не є прийнятною, оскільки 
місцеві бюджети є джерелом фінансування 
більшості державних видатків, насамперед 
соціального спрямування. І відповідно, не-
гативними наслідками централізації бюдже-
тної системи є низька якість і недостатнє 
фінансування соціальних благ, що нада-
ються на місцевому рівні (освіта, охорона 
здоров’я, житлово-комунальні послуги). Не-
раціональна система бюджетних відносин 
між рівнями бюджетного устрою послаблює 
здатності місцевих органів влади до прове-

дення раціональної бюджетної політики, яка 
сприяла б формуванню сприятливого інвес-
тиційного клімату. До того ж політика бю-
джетного вирівнювання, що втілюється в 
Україні, не забезпечує умови для швидкого 
набуття тенденції до економічного зростан-
ня, оскільки навіть регіони, з бюджетів яких 
передаються кошти до державного бюдже-
ту, не мають для цього достатніх фінансо-
вих ресурсів. Крім того, в умовах нерозвину-
тості на місцях суспільних та політичних ін-
ститутів місцеві органи влади при значному 
обсязі фіскальних повноважень можуть 
проводити безвідповідальну боргову політи-
ку, що загрожує розбалансованістю еконо-
мічного становища, уповільнює процеси ре-
структуризації регіональної економіки. 

Поступове зміщення акцентів до підви-
щення рівня фінансово-бюджетної децент-
ралізації відбулося останніми роками. Про 
якісні зміни у сфері бюджетної (фіскальної) 
децентралізації та у формуванні відносин 
державного та місцевих бюджетів свідчить 
той факт, що, згідно з Державним бюджетом 
України на 2008 р., питома вага видатків 
місцевих бюджетів у зведеному бюджеті 
збільшилась до 43,5%. З метою збільшення 
фінансової самодостатності бюджетів тери-
торіальних громад шляхом подальшої де-
централізації управління бюджетними кош-
тами та наближення суспільних послуг до їх 
безпосереднього споживача місцевим бю-
джетам передано такі цільові видатки (які у 
2006 р. здійснювалися з державного бюдже-
ту або надавалися у вигляді субвенцій): ви-
датки на компенсаційні виплати інвалідам 
на бензин, техобслуговування транспорту 
та транспортне обслуговування, встанов-
лення телефонів; видатки на реструктури-
зацію заборгованості за виплатами науково-
педагогічним працівникам; видатки на за-
безпечення загальноосвітніх навчальних 
закладів сучасними технічними засобами 
навчання. Крім того, для забезпечення дер-
жавної підтримки депресивних територій на 
виконання Закону України “Про стимулю-
вання розвитку регіонів” було виділено суб-
венцію місцевим бюджетам для стимулю-
вання розвитку депресивних територій у 
сумі 100 млн грн. Сума субвенцій, які нада-
валися у 2007 р. з державного до місцевих 
бюджетів, збільшена на 55,2%. 

Згідно із Законом України “Про Держав-
ний бюджет України на 2008 рік”, питома 
вага доходів загального фонду місцевих 
бюджетів у загальному фонді зведеного 
бюджету є найвищою за останні чотири ро-
ки і становить 25,3%. Однак разом з тим на 
стимулювання розвитку регіонів, у тому чи-
слі депресивних територій, у 2008 р. плану-
ється спрямувати 150 млн грн (що в 1,5 ра-
за більше від обсягу 2007 р.). Крім того, збі-
льшено обсяг трансфертів з державного 
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бюджету до місцевих на 855,9 млн грн. Що-
річне збільшення обсягу коштів, що виділя-
ються на потреби територій через місцеві 
бюджети, внаслідок своєї гарантованості не 
сприяє підвищенню ініціативності територі-
альних громад у пошуку джерел наповнення 
бюджетів та самостійного, самодостатнього 
забезпечення власних потреб. 

Рівень фінансово-бюджетної децентралі-
зації є показником рівня бюджетної і подат-
кової автономії місцевих органів щодо 
управління розвитком територій. Про ситуа-
цію в Україні сьогодні можна сказати, що 
процеси фінансово-бюджетної децентралі-
зації хоча й набули незворотного характеру, 
але не мають системності і все ще не спри-
яють стимулюванню місцевих органів до 
пошуку джерел активізації власних економі-
чних ресурсів. 

Децентралізацію у сфері бюджетно-подат-
кових відносин регулюють Закони України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” 
(1997), “Про місцеві державні адміністрації” 
(1999), Бюджетний кодекс України (2001), 
Закон України “Про міжбюджетні відносини 
між районним бюджетом та бюджетами те-
риторіальних громад сіл, селищ, міст та їх 
об’єднань” (2004), а також постанови Кабі-
нету Міністрів України про формулу розпо-
ділу обсягу міжбюджетних трансфертів. Зо-
крема, законодавчо внормовано, які повно-
важення мають місцеві органи щодо фор-
мування та виконання місцевого бюджету. 
Однак не встановлено прямих відносин між 
державним та бюджетами місцевого самов-
рядування, таким чином, районний бюджет 
є перерозподільною ланкою бюджетних ко-
штів. 

Фінансово-бюджетна децентралізація за-
кріплена у Бюджетному кодексі України, де 
визначено доходи усіх рівнів бюджетів, ви-
датки бюджетів і відносини державного та 
місцевих бюджетів. Формула розподілу об-
сягу міжбюджетних трансфертів між держа-
вним бюджетом та місцевими бюджетами 
постійно вдосконалюється, змінюються під-
ходи до її застосування. Це не сприяє про-
гнозованості та спланованості коштів місце-
вих бюджетів. Крім того, формула не дає 
змоги повністю врахувати місцеві особливо-
сті розвитку територій. 

У 2007 р. Розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 23 травня була схвалена 
Концепція реформування місцевих бюджетів. 
Концепція передбачає перетворення місце-
вих бюджетів в ефективний інструмент со-
ціально-економічного розвитку адміністра-
тивно-територіальних одиниць, зокрема 
шляхом підвищення ефективності процесу 
формування видаткової частини місцевих 
бюджетів та децентралізації управління бю-
джетними коштами й удосконалення систе-
ми регулювання міжбюджетних відносин. 

Причому на першому етапі реалізації зазна-
ченої Концепції передбачається удоскона-
лити формулу розподілу обсягу міжбюджет-
них трансфертів між державним бюджетом 
та місцевими бюджетами. Від подальшої 
фіскальної децентралізації очікується під-
вищення ефективності надання публічних 
послуг, прискорення темпів економічного 
зростання, зниження міжрегіональних дис-
пропорцій у рівні життя населення окремих 
регіонів. 

Необхідно зазначити, що обрахування 
частки доходів та видатків місцевих бюдже-
тів у видатках і доходах зведеного бюджету 
не дають повного уявлення про рівень бю-
джетної автономії, не дають змоги оцінити 
самостійність органів місцевого самовряду-
вання та співвідносність повноважень міс-
цевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. Тому неочевид-
но, що збільшення частки доходів та видат-
ків місцевих бюджетів у зведеному бюджеті 
є ознакою збільшення автономії місцевих 
органів влади у прийнятті податково-бюджет-
них рішень. На порядку денному постало 
питання формування методології обрахунку 
рівня фінансово-бюджетної децентралізації, 
з тим щоб мати змогу оцінити рівень задо-
волення потреб місцевих бюджетів у коштах 
та оцінити ефективність надання і витра-
чання бюджетних коштів. 

Поняття фінансово-бюджетної децент-
ралізації має політичні, економічні й інсти-
туційні аспекти міжбюджетних відносин й 
охоплює широкі сфери діяльності – від 
ефективності функціонування державних 
інститутів та розвитку стабільної фінансової 
інфраструктури до вдосконалення механіз-
мів фінансових трансфертів та підтримки 
системи соціального страхування. Ефектив-
но розроблена політика фінансово-бюджет-
ної децентралізації має зміцнювати місцеву 
автономію і сприяти підвищенню політичної 
відповідальності, економічної ефективності, 
відкритості управлінських рішень, тому фі-
нансово-бюджетна децентралізація має 
включати не тільки перегляд структури по-
датків і трансфертів, упорядкування видат-
кових повноважень. Потрібне підвищення 
ролі місцевих органів в управлінні розвит-
ком регіонів, посилення їх активності у ство-
ренні умов для активізації потенціалу еко-
номічного розвитку і зростання, залучення 
інвестицій з тим, щоб на місцях мати дже-
рела наповнення місцевих бюджетів. Мо-
дифікації потребує і сама система розподілу 
бюджетних коштів між рівнями бюджетної 
системи, за якої має бути унормована част-
ка доходів і видатків у зведеному бюджеті 
на рівні, що не тільки підтверджений прак-
тикою загальноєвропейських країн із трива-
лими традиціями бюджетної децентраліза-
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ції, а й відповідає сучасному стану розвитку 
системи міжбюджетних відносин в Україні. 

ІV. Висновки  
Децентралізація системи управління про-

голошена важливим елементом подальшого 
державотворення. Фінансово-бюджетна де-
централізація має проходити паралельно із 
децентралізацією владних повноважень. 
Будучи тісно пов’язаною з організацією сис-
теми державного управління, децентраліза-
ція є чинником побудови плідних відносин 
між центральним урядом і органами управ-
ління на місцевому рівні. Мотивація до здій-
снення широкої децентралізації владних 
повноважень включає два аспекти – полі-
тичний та економічний. Перший – це реакція 
на регламентацію діяльності місцевих орга-
нів з центру, другий – це наслідок надмірної 
розподільчої діяльності з центру і необхід-
ність більш ефективного використання ная-
вних ресурсів. 

З метою перетворення місцевих органів 
на реально діючих суб’єктів втілення дер-
жавної та місцевої політики, розбудови міс-
цевої демократії необхідно вдосконалити 
процес здійснення в Україні фінансово-
бюджетної децентралізації і для цього, на 
нашу думку, слід вжити таких заходів: 

1) змінити методику оцінювання бюджет-
ної децентралізації – рівень процесів децен-
тралізації слід оцінювати на основі аналізу 
таких параметрів: автономія місцевих орга-
нів у сфері податкової та витратної політи-
ки, тип отримуваних трансфертів, порядок 
розподілу трансфертів, рівень свободи у 
здійсненні місцевих позик; 

2) переглянути існуючу податкову систе-
му з метою надання місцевим органам прав 
та можливостей формувати бюджети за ра-
хунок власних джерел для підвищення їх 
самостійності у забезпеченні необхідним 
обсягом коштів; 

4) внести зміни до механізму надання 
централізованої державної підтримки регіо-
нам, щоб створити умови для активізації дії 
всіх ендогенних чинників розвитку; доціль-
ним є стимулювання територій зі значним 
ланцюговим ефектом поширення тенденцій 
економічного зростання; 

5) позбавити район функцій перерозпо-
дільної ланки коштів державного бюджету 
між бюджетами місцевого самоврядування 
(це питання потребує узгодженого прове-
дення разом із питанням територіальної 
реформи). 

Пожвавлення економічного розвитку ре-
гіонів залежить не тільки від ефективної по-
літики надання врегулювання міжбюджет-
них відносин. Ефективна бюджетна політика 
має втілювати основний принцип – поступо-
вий перехід від бюджетного забезпечення 
територіальних громад до бюджетного ре-
гулювання. Однак не менше значення має 
створення умов для розвитку економіки, 
створення робочих місць, умов для розвитку 
підприємницької ініціативи. 
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Annotation 
The author examines the place of local self-

government institute in the local control and 
development of territories, problem of legisla-
tive determination of functions and sphere of 
local self-government system organs activity, 
basic priorities are outlined in activity of organs 
of local self-government in the article. 

Анотація 
У статті автором досліджено місце інсти-

туту місцевого самоврядування в системі 
місцевого управління та розвитку територій, 
проблеми законодавчого визначення функ-
цій та сфери діяльності органів місцевого 
самоврядування, окреслено основні пріори-
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тети в діяльності органів місцевого самов-
рядування. 

Ключові слова 
Місцеве самоврядування, державна по-

літика, повноваження, реформування, дер-
жавні адміністрації, місцеві податки і збори. 

І. Вступ 
На сучасному етапі розбудови України як 

демократичної, соціальної та правової дер-
жави розвиток місцевого самоврядування 
має бути одним із пріоритетних напрямів 
державної політики. 

Місцеве самоврядування є одним з най-
ефективніших інструментів місцевого управ-
ління та розвитку територій. Там, де воно 
дійсно функціонує, де місцеве населення 
має реальне право та можливість самостій-
но вирішувати питання місцевого значення, 
спостерігається зростання доходів місцевих 
бюджетів і соціально-економічний розвиток 
у цілому. 

Проблема ефективності місцевого само-
врядування є однією з найважливіших на 
сучасному етапі розвитку державності Украї-
ни. Головним чинником якісного управління 
є чіткій розподіл повноважень та компетен-
ції між всіма органами державної влади як 
по горизонталі, так і по вертикалі, а також 
між органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити пріоритети роз-

витку системи місцевого самоврядування в 
Україні. 

ІІІ. Результати 
Вирішення проблем становлення та роз-

витку місцевого самоврядування знайшли 
відображення у працях як зарубіжних, так і 
вітчизняних дослідників. Розробкою загаль-
них засад демократичного устрою суспільс-
тва займаються В. Авер’янов, Г. Атаманчук, 
Б. Гурне, Н. Нижник, Г. Одінцова, В. Цвєтков 
та ін. Більш детально питання функціонуван-
ня та розвитку місцевого самоврядування 
розглядаються в працях В. Бабаєва, М. Бай-
муратова, Р. Драго, В. Кампо, В. Куйбіди, 
В. Погорілка та ін. Організаційні та правові 
аспекти діяльності самоврядних структур 
досліджують В. Кравченко, О. Батанов, Ю. Би-
тяк, П. Біленчук, М. Підмогильний, В. Бор-
денюк, А. Заєць, О. Карлов, А. Коваленко, 
А. Крусян, О.Я. Лазор, О.Д. Лазор, О. Лебе-
динська, О. Фрицький, Ю. Куц, Н. Миронова, 
А. Тамм, М. Пітцик, В. Тацій та ін. 

Стратегічні можливості розвитку органів 
місцевого самоврядування розглядаються в 
працях Ю. Шарова, В. Вакуленка, В. Поно-
маренка, а фінансові аспекти їх діяльності – 
у працях В. Амитана, А. Гошка, А. Дуленка, 
О. Лук’янченка, В. Мамонової, В. Павлової, 
В. Райцина, В. Рибака, Н. Чумаченка та ін.; 
перетворення адміністративно-територіаль-
ного устрою країн узагальнюються Ж. Зілле-

ром, Ю. Проданом, М. Пухтинським, П. Пав-
ленчиком, В. Князєвим, С. Рябовим та ін. 

Місцеве самоврядування є однією з най-
ефективніших форм місцевого управління 
та розвитку територій. Там, де воно дійсно 
функціонує, де місцеве населення має реа-
льне право та можливість самостійно вирі-
шувати питання місцевого значення, спо-
стерігається зростання доходів місцевих 
бюджетів і соціально-економічний розвиток 
у цілому. 

Ефективне місцеве самоврядування має 
базуватися на таких основних принципах 
самоврядності, як правової, організаційної 
та фінансової автономії. Тільки через відпо-
відність повноважень органів місцевого са-
моврядування зазначеним принципам мож-
ливим буде його реальний розвиток в Укра-
їні [3, c. 274]. 

Принцип правової автономії означає, що 
органи місцевого самоврядування повинні 
мати власні, тільки їм притаманні повнова-
ження, що визначаються Конституцією та 
відповідними законами. Зазначений прин-
цип також має бути ефективним щодо деле-
гованих повноважень: органи місцевої вла-
ди мають бути вільними у прийнятті на себе 
виконання цих повноважень, враховуючи 
місцеву специфіку. 

Принцип організаційної автономії озна-
чає, що органи місцевого самоврядування 
мають бути вільними щодо визначення сво-
єї власної структури для того, щоб ефекти-
вно виконувати свої функції під власну від-
повідальність. Це означає, що для якісного 
надання послуг населенню та управління 
територією в цілому в різних органах місце-
вого самоврядування можуть бути різні 
структурні підрозділи та кількість працівни-
ків. 

Фінансова автономія органів місцевого 
самоврядування означає, що зазначені ор-
гани мають право збирати та розподіляти їх 
власні фінансові ресурси самостійно. Цих 
ресурсів має бути достатньо для того, щоб 
орган місцевого самоврядування міг якісно 
здійснювати свої функції та повноваження. 
Частина зазначених ресурсів має надходити 
до місцевих бюджетів через місцеві податки 
та збори. Ставки місцевих податків та зборів 
має право визначати самостійно орган міс-
цевого самоврядування, але в рамках, пе-
редбачених законодавством. 

Конституцією України затверджено орга-
нізаційну, фінансову, правову самостійність 
органів місцевого самоврядування (ст. 140–
144), відповідно до Європейської хартії міс-
цевого самоврядування, але на практиці 
зазначені принципи реалізуються не зав-
жди, що пов’язано з недосконалою норма-
тивно-правовою базою. 

На практиці органи місцевого самовря-
дування стикаються зі значною кількістю 
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проблем через нечіткість законодавчого ви-
значення їх функцій та сфери діяльності. 
Частина повноважень, якими мають бути 
наділені органи місцевої влади, зокрема 
органи місцевого самоврядування, залиша-
ється в межах компетенції виключно органів 
влади національного (центрального рівня). 
Ті самы повноваження, що належать до 
компетенції органів місцевої влади (органів 
місцевого самоврядування та місцевих 
державних адміністрацій), чітко між ними не 
розмежовані [2, c. 12]. 

У такій ситуації представники місцевої 
влади не в змозі чітко визначити сферу сво-
єї компетенції, повноважень та відповідаль-
ності. Зрозуміло, що це має свій негативний 
вплив на розвиток регіонів і покращення си-
стеми надання послуг населенню з боку ор-
ганів місцевої влади. Це впливає і на стан 
взаємодії та взаєморозуміння з громадськіс-
тю, на контроль з боку громадськості за дія-
льністю органів публічної влади. Якщо для 
самих представників місцевої влади незро-
зуміло хто і що повинен виконувати та за які 
напрями відповідати, то тим більше це не-
зрозуміло для населення, яке, таким чином, 
не в змозі проконтролювати виконання. 

За останні кілька років було розроблено 
та прийнято ряд документів (Концепція 
державної регіональної політики України від 
25.052001 р., № 341/2001; Програма держа-
вної підтримки розвитку місцевого самовря-
дування в Україні від 30.08.2001 р., № 
749/2001 тощо), що визначали як необхід-
ність здійснення децентралізації, так і шля-
хи її досягнення, але остаточне вирішення 
цієї проблеми має здійснюватися тільки на 
законодавчому рівні. В країні назріла необ-
хідність внесення відповідних змін до існую-
чих законів та розробки нових, зокрема тих, 
що стосуються комунальної власності, міс-
цевих податків і зборів, фінансової та орга-
нізаційної автономії органів місцевого само-
врядування тощо. 

Основними проблемними питаннями, що 
заважають розвитку та зміцненню місцевого 
самоврядування в Україні, є такі [1, c. 56]: 
– відсутність чіткого розподілу функцій та 

повноважень між органами місцевого 
самоврядування та органами місцевої 
виконавчої влади, що має бути забезпе-
чено відповідним законодавством (За-
кони України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні” та “Про місцеві держав-
ні адміністрації”); 

– недостатня можливість самостійності у 
прийнятті рішень органами місцевого 
самоврядування. Зокрема, це стосується 
формування місцевих бюджетів і спря-
мування їх витрат; можливості створю-
вати додаткові послуги для населення у 
кількості, що визначатиме сам орган мі-
сцевої влади; право органів місцевого 

самоврядування (за власні кошти та під 
власну відповідальність) самостійно ви-
значати власну структуру для того, щоб 
ефективно виконувати свої функції. 

Ще однією з важливих проблем сучасно-
го розвитку місцевого самоврядування є 
нечіткість нормативно-правового визначен-
ня його статусу, а саме – чіткої відокремле-
ності від органів державної влади, тобто 
дійсної самоврядності територіальних гро-
мад. Суть місцевого самоврядного управ-
ління полягає в реальній можливості місце-
вого населення вирішувати питання розвит-
ку громад і всіх важливих питань, що нале-
жать до компетенції місцевого самовряду-
вання. Більшість з громадян України взагалі 
вважає, що місцеве самоврядування також 
належить до органів державної влади. Тоб-
то місцеве населення не знає своїх реаль-
них прав та можливостей впливу на ситуа-
цію в їх регіоні. 

Враховуючи існування значних перешкод 
на шляху до ефективного та реального міс-
цевого самоврядування, що потребують 
якнайшвидшого подолання, у країні здыйс-
нюються певні спроби щодо розробки та 
прийняття нових законів та конституційних 
змін щодо розвитку місцевого самовряду-
вання в Україні. 

Однією з таких спроб є законопроект під 
назвою “Про внесення змін до Конституції 
України щодо удосконалення системи міс-
цевого самоврядування” (реєстраційний 
№ 3207-1). Зазначений законопроект мав 
декілька редакцій. До його розробки була 
залучена значна кількість фахівців і науков-
ців. Але в результаті внесення до нього ве-
ликої кількості змін і правок, що здійснюва-
лися різними авторами, він втратив свою 
цілісність й зараз має суттєві недоліки. За-
значений законопроект в останньому варіа-
нті майже не зачіпає тих суттєвих аспектів 
реформування, що потребують якнайшвид-
шого вирішення. Не зазначається у законо-
проекті, що повноваження місцевих органів 
влади – органів місцевого самоврядування 
та місцевих державних адміністрацій – не 
можуть дублюватися, як це зокрема визна-
чено в Європейській хартії місцевого самов-
рядування. Відсутність дублювання є необ-
хідною умовою реформування системи міс-
цевого самоврядування України, що має 
знайти своє відображення не тільки у відпо-
відних законах, а й у Конституції України, 
якщо до неї вже пропонуються певні зміни. 
Поза увагою авторів законопроекту зали-
шилось найважливіше питання – це самос-
тійність органів місцевого самоврядування 
при вирішенні питань місцевого значення та 
механізм здійснення контролю за цими ор-
ганами з боку держави. 

Як показує світовий досвід, при будь-
яких формах місцевого управління держав-
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ний контроль за діяльністю органів місцево-
го самоврядування та їх посадовими осо-
бами, за дотриманням ними національного 
законодавства використовується завжди. У 
багатьох розвинутих країнах місцевому са-
моврядуванню надані широкі повноваження, 
але існує чітка система державного нагляду 
та контролю за їх діяльністю і здійснюють 
це, як правило, місцеві державні адмініст-
рації [4, c. 23]. 

Таким чином, найбільш прийнятним ва-
ріантом для України може бути надання 
широких повноважень органам місцевого 
самоврядування щодо територіального роз-
витку, а місцевим державним адміністраці-
ям винятково контрольно-наглядових функ-
цій. Це і має знайти своє відображення у 
законопроектах щодо розвитку та зміцнення 
місцевого самоврядування в країні. 

ІV. Висновки 
На сучасному етапі розвитку України як 

демократичної, соціальної та правової дер-
жави реформування системи органів місце-
вого самоврядування є нагальною вимогою 
часу. Основною проблемою на цьому шляху 
є відсутність якісної нормативно-правової 
бази, що має забезпечувати дійсний розви-
ток місцевого самоврядування, тобто “право 
територіальних громад самостійно вирішува-
ти питання місцевого значення”, як це зокре-
ма зазначено у Конституції України (ст. 140). 

Проблема ефективності місцевого само-
врядування є однією з найважливіших на 
сучасному етапі розвитку державності Украї-
ни. Головним чинником якісного управління 
є чіткій розподіл повноважень та компетен-
ції між усіма органами державної влади як 
по горизонталі, так і по вертикалі, а також 
між органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування. Важливим аспе-
ктом територіального розвитку є надання 
широких повноважень органам місцевого 
самоврядування під власну відповідаль-
ність, що має бути забезпечено відповідним 
законодавством. Децентралізація владних 
повноважень (передача частки повноважень 
органів центральної влади на регіональний 
та місцевий рівень) є найкращим засобом 

забезпечення ефективного місцевого само-
врядування та якісного надання послуг на-
селенню. 

У зв’язку з вищезазначеним можна ви-
значити основні питання, що потребують 
якнайшвидшого вирішення: 
– наділення органів місцевого самовряду-

вання ширшими повноваженнями, що 
зробить їх реальним суб’єктом територі-
ального розвитку та вираження інте-
ресів громад, їх дійсної самоорганізації 
та самоврядності; 

– чіткий розподіл функцій і повноважень 
органів місцевого самоврядування та 
місцевих державних адміністрацій; 

– розробка чіткої системи відповідальнос-
ті та контролю; 

– надання місцевим державним адмініст-
раціям винятково контрольно-наглядо-
вих функцій за дотриманням законодав-
ства органами місцевого самоврядуван-
ня та їх посадовими особами, за станом 
місцевого та регіонального розвитку то-
що. 
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Annotation 
In this article the questions of legislative main-

tenance of ground reform and privatizations of a 
land in Ukraine are considered, the directions of 
realization of ground reform are analysed, the 
lacks and ways of the further improvement of the 
ground attitudes are determined. 

Анотація 
Розглянуто питання законодавчого за-

безпечення земельної реформи і привати-
зації землі в Україні, проаналізовано напря-
ми здійснення земельної реформи, визна-
чено недоліки та шляхи подальшого вдос-
коналення земельних відносин. 

Ключові слова 
Земельна реформа, земельні відносини, 

приватна власність, місцеве самоврядуван-
ня, органи виконавчої влади, приватизація 
землі, розмежування земель. 

І. Вступ 
Після здобуття незалежності в 1991 р. 

Україна почала рухатися від командної до 
ринкової економіки. Значна увага при цьому 
приділяється реформі державного управ-
ління, вдосконаленню законодавчо-норма-
тивної бази, створенню та захисту приват-
ної власності. У розвинутих суспільствах 
земля та інша нерухомість являють собою 
основне джерело багатства, тому найваж-
ливішими з-поміж організаційно-правових 
заходів є ті, що спрямовані на проведення 
земельної реформи. 

Поняття приватної власності на землю 
було запроваджено в ряді законів та підза-
конних актів, орієнтованих на здійснення 
земельної реформи, після прийняття у 
1992 р. Земельного кодексу України [1]. 
Принцип приватної власності на землю за-
кріплено також і в ст. 14 Конституції України 
[2]. Але переваги приватної власності на 
землю стають очевидними, тільки коли існує 

ринок землі, що ефективно функціонує, і 
тоді суттєві переваги отримують всі: насе-
лення, підприємства, держава та місцеві 
органи влади. 

ІІ. Постановка завдання: 
– проаналізувати питання законодавчого 

забезпечення земельної реформи і при-
ватизації землі в Україні; 

– визначити напрями здійснення земель-
ної реформи в Україні; 

– визначити недоліки та шляхи подальшо-
го вдосконалення земельних відносин. 

ІІІ. Результати 
Започаткована 18.12.1990 р. прийняттям 

Постанови Верховної Ради України “Про 
земельну реформу” [3] земельна реформа в 
Україні мала на меті ліквідацію монополії 
державної власності на землю зі створен-
ням різних форм власності й господарюван-
ня. Вказана постанова – це базовий норма-
тивно-правовий акт, який визначив вихідні 
організаційно-правові та інституційні заходи 
здійснення земельної реформи [4, с. 231]. 
Цією постановою з 15.03.1991 р. всі землі 
України були оголошені об’єктом земельної 
реформи, місцевим радам народних депу-
татів та Раді Міністерств УРСР було дору-
чено: провести інвентаризацію земель усіх 
категорій; здійснити реєстрацію громадян, 
які бажають організувати селянське (фер-
мерське) господарство, розширити особисте 
підсобне господарство, займатися індивіду-
альним садівництвом, одержати для корис-
тування земельні ділянки для городництва, 
сінокосіння і випасання худоби; провести 
облік і аналіз клопотань підприємств, уста-
нов, організацій про надання їм земель для 
ведення підсобного сільського господарст-
ва, колективного садівництва й городницт-
ва; вирішити питання про припинення кори-
стування ділянками, що використовувалися 
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не за цільовим призначенням, із порушен-
ням встановлених вимог, а також нераціо-
нально, і передачу їх до складу земель за-
пасу для наступного надання в першочерго-
вому порядку громадянам для організації 
селянських (фермерських) господарств, ве-
дення особистого підсобного господарства, 
садівництва, городництва; розробити про-
позиції про перерозподіл земель у встанов-
леному законом порядку тощо [3]. 

У результаті виникла потреба у перегля-
ді всього земельного законодавства. Так, 
Земельним кодексом Української РСР 
(1990 р.) визнавалось існування права на 
землю у формі довічного успадкованого во-
лодіння, постійного володіння, а також пос-
тійного і тимчасового користування, проте 
приватної форми власності на землю не 
існувало. Тому в січні 1992 р. Верховною 
Радою України було прийнято Закон Украї-
ни “Про форми власності на землю”, а в бе-
резні цього самого року – нову редакцію 
Земельного кодексу України. Цими докуме-
нтами й була запроваджена приватна фор-
ма власності на землю, а разом з нею іще 
дві – колективна та державна. Монополія 
державної влади на землю припинила своє 
існування, а всі три форми власності були 
визнані рівноправними. 

Для подальшого законодавчого підкріп-
лення земельної реформи було прийнято 
такі документи. “Концепція роздержавлення 
і приватизації підприємств, землі і житлово-
го фонду”, схвалена в 1991 р. Верховною 
Радою України, визначила основні напрями 
реформування земельних відносин шляхом 
приватизації державних земель в комплексі 
демонополізації майна державних підпри-
ємств та об’єктів житлового фонду. Додат-
кові заходи щодо ефективного реформу-
вання земельних відносин були визначені 
Постановою Верховної Ради України “Про 
прискорення земельної реформи та прива-
тизацію землі” від 13.03.1992 р. Декретом 
Кабінету Міністрів України “Про приватиза-
цію земельних ділянок” від 26.12.1992 р. 
було визначено форми безоплатної пере-
дачі земельних ділянок громадянам у при-
ватну власність [4, с. 232]. 

На цьому етапі здійснення земельної 
реформи головна роль в управлінні земель-
ними ресурсами перейшла до органів зако-
нодавчої та представницької влади. Ради 
народних депутатів виконували функції ре-
єстрації прав власності, справляння плати 
за землю, ведення кадастру, державного 
контролю за використанням та охороною 
земель, екологічного контролю, вирішення 
земельних спорів та інші. Функції органів 
виконавчої влади не були належним чином 
визначені. 

Для прискорення земельної реформи та 
з метою регулювання земельних відноси і 

використання земель Президентом України 
було підписано ряд указів, серед них: “Про 
невідкладні заходи щодо прискорення зе-
мельної реформи у сфері сільськогосподар-
ського виробництва від 10.11.1994 р., “Про 
приватизацію та оренду земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення для 
здійснення підприємницької діяльності” від 
12.07.1995 р., “Про порядок паювання зе-
мель, переданих у колективну власність 
сільськогосподарським підприємствам і ор-
ганізаціям” від 08.08.1995 р., “Про захист 
прав власників земельних ділянок (паїв)” від 
21.04.1998 р. та ін. Таким чином, було про-
голошено курс на реструктуризацію КСП у 
господарські формування ринкового типу, 
які функціонують на основі приватної влас-
ності на землю та майно. На цьому етапі 
було здійснено поділ земель колективної 
власності на земельні частки (паї) без виді-
лення їх в натурі та видано членам колекти-
вних підприємств сертифікати на право на 
земельну частку (пай). Власники земельних 
сертифікатів здобули право розпоряджати-
ся своїм земельним паєм. Членам колекти-
вних сільськогосподарських підприємств 
надавалась можливість виходу зі складу 
підприємства зі своєю земельною часткою 
(паєм) з виділенням її в натурі (на місцевос-
ті) та видачею Державного акта на право 
приватної власності на землю. Згідно із За-
коном України “Про оренду землі” від 
1998 р., земельні паї могли бути передані в 
оренду, що було вкрай необхідним в умовах 
трансформації форм господарювання на 
селі. У 1999 р. Президент України знову 
прискорив земельну реформу, підписавши 
Указ “Про невідкладні заходи щодо приско-
рення реформування аграрного сектору 
економіки” від 03.12.1999 р. 

У результаті демонополізації земель від-
булися докорінні зміни форм власності на 
землю, вирішено проблему забезпечення 
громадян земельними ділянками, введено 
плату за землекористування, створено пе-
редумови формування ринку землі. 

У подальшому, для визначення держав-
ної політики управління земельними ресур-
сами був розроблений та прийнятий 
25.10.2001 р. новий Земельний кодекс Укра-
їни. На реалізацію Земельного кодексу 
України вже прийнято понад 20 законів, що 
регулюють земельні відносини та викорис-
тання земель і є базовими для формування 
ринку земель. Ключовими серед них є Зако-
ни: “Про землеустрій” від 22.05.2003 р.; “Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв)” від 05.06.2003 р.; “Про охоро-
ну земель” від 19.06.2003 р.; “Про держав-
ний контроль за використанням та охоро-
ною земель” від 19.06.2003 р.; “Про особисте 
селянське господарство” від 15.05.2003 р.; 
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“Про фермерське господарство” від 
19.06.2003 р.; “Про оренду землі” від 
02.10.2003 р.; “Про оцінку земель” від 
11.12.2003 р.; “Про іпотеку” від 
05.06.2003 р., “Про розмежування земель 
державної та комунальної власності” від 
05.02.2004 р. та ін. Проте визначений у Зе-
мельному кодексі як один із ключових для 
переходу до цивілізованого ринку землі За-
кон України “Про ринок земель” досі пере-
буває на стадії законопроекту, так само, як і 
Закон “Про державний земельний кадастр”, 
який розроблено ще в 1999 р. і з того часу 
80% положень цього законопроекту не змі-
нювалися, але уряд його так і не ухвалив. 
До сьогодні продовжується його блокуван-
ня, а через відсутність системи гарантуван-
ня прав власності на землю економіка краї-
ни недоодержує сотні мільярдів гривень ін-
вестицій [5]. 

Потребують завершення підготовки і 
проекти інших законів щодо регулювання 
земельних відносин, передбачених Земель-
ним кодексом України: про використання 
земель природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення; про вико-
ристання земель рекреаційного призначен-
ня; про використання земель історико-
культурного призначення; про землі проми-
словості; про землі житлової та громадської 
забудови; про правовий режим земель охо-
ронних зон; про правовий режим земель 
санітарно-захисних зон; про правовий ре-
жим земель зон санітарної охорони; про 
консервацію земель; про використання тех-
ногенно забруднених земельних ділянок 
та ін. 

Починаючи з 2001 р., реформування зе-
мельних відносин проводилось відповідно 
до Указу Президента України “Про основні 
напрями земельної реформи в Україні на 
2001–2005 рр.” від 21.05.2001 р. (далі – Осно-
вні напрями) та затверджених 26.09.2001 р. 
розпоряджень Кабінету Міністрів України 
“Заходів щодо реалізації Основних напрямів 
земельної реформи в Україні на 2001–
2005 рр.” (далі – Заходи). Реалізація Заходів 
мала забезпечити прискорення завершення 
в країні земельної реформи, а виконання 
Основних напрямів як комплексу взаємо-
пов’язаних правових, організаційних, фінан-
сових, науково-технічних та інших заходів 
мало забезпечити прискорення завершення 
в країні земельної реформи, а також ство-
рити ефективний механізм регулювання 
земельних відносин та державного управ-
ління земельними ресурсами [6]. Нових про-
грам з розвитку земельних відносин досі 
прийнято не було. Таким чином, станом на І 
півріччя 2009 р. цей Указ залишається єди-
ним програмним документом земельної ре-
форми. 

Для реалізації Основних напрямів виді-
лялись значні бюджетні кошти та передба-
чалась координація діяльності багатьох ві-
домств, таких як: Держкомзем, Мінекономі-
ки, Мінагрополітики, Мінфін, Мін’юст, Держ-
буд, Мінекоресурсів, Державна податкова 
адміністрація, Фонд держмайна та інших. 
Передбачалося зміцнити матеріально-
технічну базу органів земельних ресурсів та 
забезпечити розмежування повноважень 
органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування щодо управління земе-
льними ресурсами. Згідно з Указом, мета 
земельної реформи – забезпечення ефек-
тивного використання та підвищення цінно-
сті земельних ресурсів, створення оптима-
льних умов для суттєвого збільшення соці-
ального, інвестиційного і виробничого поте-
нціалів землі, перетворення її у самостійний 
фактор економічного зростання. При цьому 
одним із перших принципів реформування 
земельних відносин названо “включення 
землі у ринковий обіг”, а серед основних 
напрямів державної земельної політики 
значиться “розвиток ринку земель”. Таким 
чином, ще в 2001 р. державною земельною 
політикою передбачалось створення в Укра-
їні ринка землі. Але проголосивши курс на 
перехід до ринкової економіки, українські 
політики все ще не дійшли єдиної думки 
стосовно того, чи бути земельному ринку. 
Відсутність єдиного погляду на це питання є 
ще однією з перепон завершення земельної 
реформи. 

Аналіз виконання Основних напрямів та 
Заходів засвідчує, що навіть на І півріччя 
2009 р. з них виконана лише частина. 

За даними Держкомзему, в Україні підля-
гає розмежуванню 30143,89 тис. га земель. 
Станом на 01.01.2009 р. прийнято 1349 рішень 
про розмежування земель державної та кому-
нальної власності на площу 2988,20 тис. га. 
Затверджено 36 проектів розмежування зе-
мель державної та комунальної власності 
на площу 156,19 тис. га. Проте на 2009 р. на 
цей вид робіт кошти з Державного бюджету 
не виділялись. 

З метою спрощення проведення проце-
дури розмежування земель Держкомзем 
розробив та вніс на розгляд Кабінету Мініс-
трів проект Закону України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення процедури розмежування 
земель державної та комунальної власнос-
ті”. Внесені зміни дадуть змогу врегулювати 
питання щодо повноважень органів вико-
навчої влади та місцевого самоврядування 
стосовно розмежування земель державної 
та комунальної власності, визначення дже-
рел фінансування цього виду робіт та роз-
роблення відповідних проектів землеуст-
рою. 
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Загальна площа населених пунктів стано-
вить 7394,0 тис. га. Площа земель, інвентари-
зацію яких проведено, становить 4593,20 тис. га 
(61,87% від загальної площі). 

В Україні налічується 29 814 населених 
пунктів, встановлено межі згідно з актуаль-
ними на цей час проектами землеустрою у 
19 176 населених пунктах, що становить 
64,3%. 

З 11 958 сільськогосподарських підпри-
ємств, землі яких підлягають паюванню, ре-
формовано на засадах приватної власності 
на землю і майно 11 927 господарств. Ство-
рено майже 33 тисячі нових агроформувань 
ринкового типу (товариств з обмеженою від-
повідальністю, приватних підприємств, сіль-
ськогосподарських кооперативів, фермерсь-
ких господарств тощо), які мають у власності 
та користуванні 18,9 млн га земель. 

Більше ніж 6 млн громадян отримали 
державні акти на право власності на земе-
льну ділянку взамін сертифікатів на право 
на земельну частку (пай). Площа земель, 
переданих в оренду власниками земельних 
часток (паїв), становить 17,4 млн га, або 63% 
від площі розпайованих земель. 

Через постійне зменшення недержавних 
та державних сільськогосподарських підп-
риємств, зменшення ефективності землеко-
ристування відбувається зменшення з року 
в рік посівних площ сільськогосподарських 
культур, погіршується якісний стан землі. Не 
забезпечується належний державний конт-
роль за процесами деградації земель в 
умовах споживацького використання земе-
льних ресурсів, шкода від якого різко зрос-
тає. Ці процеси унеможливлюють на сього-
дні проведення необхідних робіт із землеус-
трою, картографічних та ґрунтових обсте-
жень, впровадження заходів з раціонально-
го використання й охорони земель. 

Не менш актуальним на цей час залиша-
ється питання оренди землі. Законом Украї-
ни “Про Державний бюджет країни на 
2008 р. та про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України” від 27.12.2007 р. 
№ 107-VI внесені зміни в Земельний кодекс 
України, Закон “Про оренду землі” та інші 
закони, якими визначається, що надання 
земельних ділянок в оренду має здійснюва-
тись виключно на конкурентних засадах. 
Але порядок проведення аукціонів, який би 
відповідав Конституції України, досі не за-
тверджено. Таким чином, з 01.01.2008 р. і 
до сьогодні передача в оренду земельних 
ділянок державної власності та продаж їх 
практично заблоковані. Унеможливлюється 
надання земель державної власності для 
фермерських господарств. Внаслідок цього 
держава втрачає сотні мільйонів гривень, а 
юридичні та фізичні особи не можуть отри-
мати земельні ділянки. 

ІV. Висновки 
На основі результатів дослідження щодо 

законодавчого забезпечення земельної ре-
форми і приватизації землі в Україні ми 
дійшли висновку, що законодавча база ре-
формування земельних відносин ще досить 
суперечливою та недосконалою. Затягуван-
ня реформування негативно позначається 
на соціально-економічному розвитку держа-
ви. Від початку реформи (грудень 1990 р.) 
минуло вже більш як 18 років, а цьому про-
цесу надаються все нові напрями, що 
ускладнює ефективне її проведення. Беручи 
до уваги вищесказане, виникає необхідність 
прийняти спеціальний законодавчий акт – 
закон про земельну реформу в Україні, який 
би завершив та упорядкував існуючі в Укра-
їні правовідносини у сфері земельних відно-
син [4, с. 251]. 

Для успішного завершення земельної 
реформи необхідно створити повноцінний 
ринок землі, а для цього Верховній Раді не-
обхідно прийняти такі Закони: “Про земельні 
аукціони”, щоб розблокувати аукціонну дія-
льність, “Про державний земельний ка-
дастр” – для створення автоматизованої 
системи державного земельного кадастру 
як інформаційної основи системи гаранту-
вання прав власності на землю та “Про ри-
нок земель” – для зняття мораторію на про-
даж земельних ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення, встановленого Земель-
ним кодексом. 

Органи місцевого самоврядування ма-
ють активізувати виконання робіт щодо ро-
змежування земель державної та комуна-
льної власності, проведення інвентаризації 
та грошового оцінювання земель, встанов-
лення меж населених пунктів, розробки 
схем землеустрою з впровадження заходів 
щодо збереження, охорони, відтворення та 
раціонального використання земель. 

Потрібно знайти баланс прав і обов’язків 
між органами державної влади і місцевого 
самоврядування, їх повноваження треба 
перерозподілити і розмежувати. 

Тільки при виконанні всіх зазначених 
умов можливе завершення земельної ре-
форми, запровадження повноцінного ринку 
землі та подолання економічної та екологіч-
ної кризи в державі. 
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Annotation 
The negative and positive sides of legisla-

tive ground of government control of sphere of 
culture are certain in the project of Law of 
Ukraine “About a culture”. Grounded a neces-
sity of revision of bill is for the improvement of 
situation in the field of culture. The features of 
government control of sphere of culture in this 
project and position of the interested organs 
are considered. The author understanding of 
prospects of development, becoming and 
strengthening of cultural sphere, is formulated 
in Ukraine in the case of passing an Act of 
Ukraine “About a culture”. 

Анотація 
Визначено негативні та позитивні сторо-

ни законодавчого обґрунтування державно-
го регулювання сфери культури в проекті 
Закону України “Про культуру”. Обґрунтова-
но необхідність доопрацювання законопро-
екту для поліпшення ситуації у сфері куль-
тури. Розглянуто особливості державного 
регулювання сфери культури у відповідному 
проекті та позицію заінтересованих органів. 
Сформульовано авторське розуміння перс-
пектив розвитку, становлення та зміцнення 
культурної сфери в Україні у разі прийняття 
Закону України “Про культуру”. 

Ключові слова 
Сфера культури, державне регулювання, 

перспективи розвитку, законодавче обґрун-
тування, законопроект. 

І. Вступ 
Розроблення проекту Закону України 

“Про культуру” розпочалось восени 1999 р. 
відповідно до рішення Верховної Ради Укра-
їни від 30.06.1999 р. “Про стан виконання 
рішень спільного засідання Комітету Верхо-
вної Ради України з питань культури і духо-
вності та колегії Міністерства культури і ми-
стецтв України”, була створена робоча гру-
па для створення законопроекту, до якої 
увійшли працівники Мінкультури, науковці 

Українського центру культурних досліджень 
та інших наукових закладів. 

Розроблений проект був представлений 
на спільному засіданні Комітету з питань 
культури й духовності Верховної Ради Укра-
їни та Колегії Мінкультури. Зокрема на засі-
данні було сформульовано чимало пропо-
зицій та зауважень щодо проекту. Парале-
льно з доопрацюванням законопроекту від-
бувалось створення механізмів роздержав-
лення в культурній сфері України. Прийнят-
тя Закону України “Про культуру” підготов-
лено з метою вдосконалення діючих механі-
змів реалізації державної політики в галузі 
культури, врегулювання суспільних відно-
син, пов’язаних зі створенням, розповсю-
дженням, збереженням і використанням ку-
льтурних цінностей, та вдосконалення пра-
вових відносин у сфері культури [3] . 

ІІ. Постановка завдання: 
– дослідити позитивні та негативні сторо-

ни законодавчого обґрунтування держа-
вного регулювання сфери культури в 
проекті Закону України “Про культуру”; 

– визначити перспективи розвитку, стано-
влення та зміцнення культурної сфери в 
Україні з прийняттям Закону України 
“Про культуру”. 

ІІІ. Результати 
Відносини у сфері культури регулюють 

Конституція України, Закони України “Про 
державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії”, “Про загальнообов’язко-
ве державне пенсійне страхування”, “Про 
захист суспільної моралі”, “Про кінематог-
рафію”, “Про охорону культурної спадщини”, 
“Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про 
театри і театральну справу”, “Про музеї і 
музейну справу”, “Про вивезення, ввезення 
та повернення культурних цінностей”, “Про 
освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про профе-
сійних творчих працівників та творчі спілки”. 

Реалізація проекту Закону “Про культуру” 
потребує внесення змін до абзацу другого 
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та четвертого ст. 1 Закону України “Про 
професійних творчих працівників та творчі 
спілки” та визнати такими, що втратили 
чинність, “Основи законодавства України 
про культуру” (далі – Основи) [3], бо чимало 
положень з них реально не працюють, та-
ким чином їх потрібно замінити таким актом, 
який був би реально ефективним та відпо-
відав зміненій культурній ситуації. 

Зокрема, Основами передбачене нереа-
лістичне положення про виділення на куль-
турні потреби 8% національного доходу, 
але не передбачається реальних механізмів 
державної підтримки недержавних культур-
них організацій. Не передбачено також ме-
ханізмів участі представників культурного 
середовища в опрацюванні й здійсненні ку-
льтурної політики. Тому в проекті Закону 
України “Про культуру” по-новому врегульо-
вано ці та інші питання [2]. 

Відповідний проект Закону України роз-
роблено Міністерством культури і туризму 
України та погоджено Міністерством еконо-
міки України, Міністерством праці та соціа-
льної політики, Міністерством юстиції Украї-
ни (із зауваженнями), Державною податко-
вою адміністрацією, Державним комітетом 
України з питань регуляторної політики та 
підприємництва (без зауважень). 

Повноваження органів державної влади і 
місцевого самоврядування у сфері культури 
передбачені у розділі ІІІ ст. 29–30, це дасть 
змогу закріпити ці повноваження на законо-
давчому рівні (дотепер вони закріплені ли-
ше на рівні підзаконних актів), сприятиме 
ефективному здійсненню функцій управлін-
ня у сфері культури. 

Статті 41–45 проекту Закону стосуються 
роздержавлення у сфері культури. Привати-
зація, передача закладів культури до кому-
нальної власності, запровадження орендних 
відносин розглядаються як способи роздер-
жавлення. Запропоновано такий механізм і 
такі умови приватизації, за якими культура 
отримувала б більше користі, аніж втрат. У 
законопроекті передбачено перелік видів 
об’єктів культури, які не підлягають прива-
тизації, зокрема у ст. 42. Роздержавлення 
культурної організації запропоновано через 
перетворення на недержавну неприбуткову 
організацію, через продаж, або оренду. 

Права громадян у сфері культури, зок-
рема право на доступ до культурних ціннос-
тей відповідно до сучасних міжнародних 
стандартів, висвітлено у ст. 6–9. Завдяки 
цьому громадяни зможуть ефективніше від-
стоювати свої права у сфері культури. Без-
посередньо визначено обов’язки держави 
щодо підтримки (у тому числі фінансової) 
недержавних культурних організацій. 

У ст. 5 проекту Закону України “Про куль-
туру” уточнені основні засади державної 

політики у сфері культури в Україні та дода-
ні такі важливі засади: 
– підтримка недержавних неприбуткових 

організацій; 
– сприяння популяризації української ку-

льтури за кордоном, заохочення експор-
ту культурно-мистецької продукції; 

– підтримка національного виробника ку-
льтурної продукції; 

– створення правових та економічних 
стимулів для залучення до сфери куль-
тури коштів від надання платних послуг, 
майна та коштів від благодійних внесків 
і пожертвувань з інших джерел, не за-
боронених законодавством України; 

– забезпечення захисту інтелектуальної 
власності, авторського і суміжних прав 
[4]. 

Прерогативи та функції державних орга-
нів, які діють у сфері культури, – як щодо 
підпорядкованих їм державних закладів ку-
льтури, так і щодо недержавної частки куль-
турної сфери, також прописані у законопро-
екті. Це, насамперед свідчить про 
обов’язковість підтримки недержавної куль-
турної сфери органами державної влади; 
координування політики різних галузевих 
відомств і міністерств, які фактично діють у 
сфері культури, опрацювання та реалізація 
єдиної політики для сфери культури в Укра-
їні заслуговують на особливу увагу у цьому 
проекті. У ньому також розмежовано розмі-
ри та структуру базової мережі культурних 
закладів, тобто тієї інфраструктури, утри-
мання й утворення якої мають взяти на себе 
органи місцевого самоврядування та дер-
жава; чітко зафіксовано фінансові, правові 
та організаційні обов’язки держави і місце-
вої влади щодо цієї інфраструктури. 

Але не все викладене в проекті Закону 
України “Про культуру” є досконалим. Роз-
робники проекту основним засобом задово-
лення в реалізації права громадян на дос-
туп до культурних цінностей і культурних 
благ” вважають тільки базову мережу за-
кладів культури. Але у законопроекті не 
враховано, що ці заклади через різні причи-
ни не спроможні повною мірою задовольни-
ти культурні потреби громадян. Крім того, у 
проекті Закону не включені такі значущі по-
няття, як культурні ресурси, культурний ка-
пітал, культурні традиції, культурний мене-
джмент, ринок культурних продуктів і пос-
луг, культурні індустрії. 

На якості законопроекту суттєво позна-
чається відсутність чіткого розмежування 
культурної політики і культурного плануван-
ня. На думку британської дослідниці Л. Ґіла-
рді, культурне планування є внутрішньо 
більш демократичним, порівняно з тради-
ційною культурною політикою, такою, що 
“більше розуміє реалії культурного розмаїт-
тя і більше усвідомлює нематеріальні цінно-
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сті культурно-історичної спадщини” [1]. Вва-
жається, що культурне планування – це 
спосіб, який дає змогу політичним керівни-
кам стратегічно підходити до використання 
місцевих культурних ресурсів. Також не 
найкращим чином позначилась відсутність 
задокументованих та консолідованих відпо-
відей на кілька ключових запитань: про 
принципи та критерії, за якими потрібно 
здійснювати оцінювання культурних проце-
сів; про межу між бізнесом і культурою, на-
самперед мова йдеться про шоу- та арт-
бізнес; про “демаркаційну” лінію між культу-
рою і політикою [5]. 

Перспективи цього законопроекту доста-
тньо масштабні, у першу чергу це врегулю-
вання суспільних відносин, пов’язаних зі 
створенням, розповсюдженням, збережен-
ням і використанням культурних цінностей. 
Також визначення правових принципів дія-
льності у сфері культури. Проектом Закону 
України “Про культуру” передбачено гаран-
тування прав і свобод громадян у сфері ку-
льтури, підвищення культурного рівня, 
створення умов для творчого розвитку осо-
бистості, доступності освіти у сфері культу-
ри, естетичного виховання громадян, а та-
кож підтримка вітчизняного виробника у 
сфері культури і розвиток міжнародної куль-
турної співпраці. 

Ще один важливий момент проекту За-
кону України “Про культуру” це гарантуван-
ня права громадянам будь-якої національ-
ності зберігати, пропагувати і розвивати 
свою культуру, традиції, мову, обряди і зви-
чаї, а також утворювати національно-
культурні товариства. 

Крім того, цей проект Закону чітко пропи-
сує права громадян у сфері культури, у пе-
ршу чергу, свободу творчості, здійснення 
творчої діяльності, вільний вибір будь-якого 
виду культурної діяльності, а також ство-
рення установ культури тощо. 

IV. Висновки 
З огляду на проведений аналіз, повно-

важення органів державної влади і місцево-
го самоврядування у сфері культури висвіт-
лено повною мірою, це дасть змогу закріпи-
ти ці повноваження на законодавчому рівні 

та сприятиме ефективному здійсненню фу-
нкцій управління в культурній сфері; уточ-
нено основні засади державної політики та 
запропоновано нові, не менш важливі заса-
ди; чітко прописано функції державних ор-
ганів які діють у культурній сфері щодо під-
порядкованих їм державних закладів куль-
тури та недержавної частки культурної сфе-
ри. 

До негативної сторони проаналізованого 
проекту слід віднести відсутність прописа-
них принципів та критеріїв, за якими потріб-
но було б здійснювати оцінювання культур-
них процесів, чіткої межі між бізнесом і ку-
льтурою, а також не виявлена чітка різниця 
між культурною політикою і культурним пла-
нуванням, немає визначення декількох важ-
ливих понять. 

Перспективи цього законопроекту на-
справді значущі. Прийняття проекту Закону 
дасть змогу, у першу чергу, ефективно реа-
лізовувати державну політику у сфері куль-
тури, вдосконалити правові відносини у 
сфері культури та врегулювати суспільні 
відносини, пов’язані зі створенням, розпо-
всюдженням, збереженням і використанням 
культурних цінностей. 
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Анотація 
У статті автором досліджено основні на-

прями законотворчої діяльності щодо вдос-
коналення антимонопольного законодавст-
ва, призначення антимонопольного регулю-
вання, оптимізації діяльності антимонопо-
льних інституцій. 

Ключові слова 
Антимонопольне законодавство, анти-

монопольне регулювання, конкуренція, ри-
нок товарів і послуг, законотворча діяль-
ність, компенсація, підприємницька діяль-
ність, державні закупівлі. 

І. Вступ 
Розвиток законодавства про захист еко-

номічної конкуренції (антимонопольного за-
конодавства) спрямований на забезпечення 
конкурентоспроможності національної еко-
номіки, ефективне використання суспільних 
ресурсів, функціонування вільного ринку на 
принципах свободи підприємницької діяль-
ності і задоволення потреб та інтересів 
споживачів, що у цілому сприятиме сталому 
економічному зростанню та підвищенню 
добробуту населення. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити проблеми розви-

тку антимонопольного законодавства Украї-
ни. 

ІІІ. Результати 
Питання конкурентної політики, тенденції 

розвитку ринкової економіки досліджували 
такі зарубіжні вчені, як Д. Барнес, Р. Вернон, 
В. Кип Вескозі, Дж. Е. Гарінгтон, І. Кірцнер, 
М. Портер, Д. Шиллінг, А. Чемберлін. Питан-
ня економічної теорії, зокрема, досліджували 
Д. Гамілтон, К. Макконнелл, Е. Маршалл, 
Д. Рубинфелд, П. Самюелсон, С. Фішер. 

В Україні проблеми конкурентних відно-
син в умовах ринкової трансформації, ме-
ханізмів державного регулювання у сфері 
конкурентної політики та державного управ-
ління розглядалися в працях багатьох вче-
них: О. Андрійко, Ю. Бажала, Е. Бакалінсь-
кої, З. Борисенко, С. Валітова, Г. Губерної, 
В. Дорофієнка, Ю. Журика, О. Костусева, 
В. Мамутова, А. Мерзляк, Н. Нижник, 
О. Олійник, Л. Пашка, О. Поважного, 
С. Поважного, В. Пілюшенка, Д. Решиткова, 
В. Савчука, Н. Саніахметової, К. Тотьєва, 
Н. Яременка та інших. 

Починаючи з 1992 р., коли було прийнято 
перший спеціальний закон щодо захисту 
економічної конкуренції – Закон України 
“Про обмеження монополізму та недопу-
щення недобросовісної конкуренції в підп-
риємницькій діяльності”, в Україні сформо-
вано систему антимонопольного законодав-
ства, що за оцінками експертів, відповідає 
європейським стандартам та є адаптованим 
до законодавства Європейського Союзу [1]. 
Так, правові й інституційні засади захисту 
економічної конкуренції в Україні визнача-

ють цілий ряд законодавчих актів. Основни-
ми з них є: Конституція України (ст. 42 якої 
закріплює гарантії державного захисту еко-
номічної конкуренції), Закони України “Про 
Антимонопольний комітет України” вiд 
26.11.1993 р., “Про захист від недобросовісної 
конкуренції” від 07.06.1996 р., “Про природні 
монополії” від 20.04.2000 р., “Про захист 
економічної конкуренції” вiд 11.02.2001 р. 
Окремі правила щодо конкурентного право-
порядку інкорпоровані в інші Закони Украї-
ни, зокрема: “Про зовнішньоекономічну дія-
льність”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про 
господарські товариства”, “Про банки і бан-
ківську діяльність”, “Про цінні папери та фо-
ндову біржу”, “Про ціни і ціноутворення”, 
“Про промислово-фінансові групи в Україні”, 
“Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні”, “Про усунення дискримі-
нації в оподаткуванні суб’єктів підприємни-
цької діяльності, створених з використанням 
майна та коштів вітчизняного походження”, 
“Про фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг”. У суку-
пності ці нормативні акти утворюють зако-
нодавчу базу для регулювання конкурент-
них відносин в Україні [1]. 

Утім, ефективність антимонопольного за-
конодавства полягає, як гадаємо, у ство-
ренні оптимальної системи інструментів і 
засобів правового регулювання економічних 
відносин та функціонування ефективних 
адміністративних механізмів їх впроваджен-
ня, що забезпечуватиме стійкий розвиток 
ринку в державі, а також конкурентоспро-
можність національної економіки на міжна-
родному рівні. Основними елементами за-
значеної системи є заходи щодо стимулю-
вання та захисту економічної конкуренції, 
що забезпечується формами державного 
регулювання відносин у сфері економіки. 
Впровадження таких заходів має здійснюва-
тися збалансовано з урахуванням особли-
востей національної економіки, стану, стру-
ктури й перспектив розвитку внутрішнього 
ринку, у тому числі в аспекті транснаціона-
льних інтеграційних економічних процесів. 
При цьому треба брати до уваги комплекс-
ний характер зазначених заходів, це зумов-
лює необхідність визначення основних на-
прямів діяльності щодо розвитку системи 
захисту економічної конкуренції. 

Основними напрямами законотворчої ді-
яльності щодо вдосконалення антимонопо-
льного законодавства вважаємо такі: під-
вищення правового забезпечення добросо-
вісної конкуренції, ефективності антимоно-
польного регулювання та впровадження 
механізмів демонополізації ринків, а також 
оптимізації діяльності антимонопольних ін-
ституцій. Водночас вважаємо за доцільне 
акцентувати увагу на практичну цілеспря-
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мованість законотворчої діяльності за ви-
значеними напрямами. 

З метою утвердження та забезпечення 
розвитку добросовісної конкуренції в Україні 
розробки та затвердження Верховною Ра-
дою потребують насамперед загальні заса-
ди державної антимонопольної політики, що 
базуватимуться на принципах функціону-
вання ринкової економіки, визначатимуть 
завдання органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, структуру рин-
ків, принципи справедливої конкуренції з 
огляду на соціальне значення, розвиток, 
специфіку секторів (ринків), основні напря-
ми державної політики за секторальним 
спрямуванням, правила конкуренції в дина-
міці з урахуванням перспективних очікувань 
розвитку того чи іншого сектора, у т. ч. де-
монополізаційних процесів, на засадах ком-
плексних спостережень та економічних роз-
рахунків тощо. Звернемо увагу, що востаннє 
державні орієнтири у цій галузі були визна-
чені Указом Президента України “Про Осно-
вні напрями конкурентної політики на 2002–
2004 роки” від 19.11.2001 р. № 1097, що ак-
туалізує потребу в оновленні підходів та 
завдань діяльності держави у цьому секторі. 

Наступним важливим стратегічним кро-
ком вважаємо прийняття основ розвитку та 
підтримки малого й середнього підприємни-
цтва, що мають ґрунтуватися на засадах 
визначення його як структуроутворювально-
го та ринкоутворювального чинника в еко-
номіці та гарантувати економічні умови його 
розвитку. З огляду на інтеграційні спряму-
вання України до уваги мають братися сві-
тові та європейські стандарти, але з метою 
уникнення формалізації цього процесу – не 
лише їх кількісні, а, й, насамперед, якісні 
показники. Показовим у цьому разі є таке. 
Граничний розмір обороту, визначений в ЄС 
як критерій віднесення підприємства до ма-
лого, є приблизно у 20 разів вищим, ніж в 
Україні [2]. Відтак, кількість українських суб’єк-
тів підприємництва, які можуть користувати-
ся дозволеними СОТ та ЄС інструментами 
державної підтримки сьогодні, суттєво зме-
ншена, що, відповідно, призводить до пос-
лаблення конкурентоспроможності малих 
підприємств України на світовому та на єв-
ропейському ринках. 

Забезпечення конкурентних умов на рин-
ку вимагає ефективності антимонопольного 
регулювання та послідовного впровадження 
механізмів демонополізації ринків. У цьому 
напрямі великого значення набуває чіткість і 
конкретність правового регулювання. 

Вважаємо, що високий рівень розгалу-
женості законодавства України вимагає кон-
кретизації визначення системи законодав-
ства про природні монополії. Законом Укра-
їни “Про природні монополії” встановлено, 
що законодавство України про природні мо-

нополії, крім актів антимонопольного зако-
нодавства, включає також вісім спеціальних 
законодавчих актів, як-то: Повітряний ко-
декс України, Кодекс торговельного мореп-
лавства України, Закони “Про транспорт”, 
“Про телекомунікації”, “Про поштовий зв’язок”, 
“Про трубопровідний транспорт”, “Про залі-
зничний транспорт”, “Про електроенергети-
ку”, а також інші закони України, що встано-
влюють особливості здійснення підприєм-
ницької діяльності у сферах природних мо-
нополій (ст. 3). Разом з тим, виходячи з ви-
значення поняття “природна монополія”, що 
означає певний стан товарного ринку (ч. 1. 
ст. 1 Закону України “Про природні монопо-
лії”), який може існувати у сферах, чітко ви-
значених Законом (ч. 1. ст. 5 цього Закону), 
вважаємо, що система законодавства про 
природні монополії має бути зведена до 
рівня єдиного спеціального законодавчого 
акту, що діє в системі антимонопольного 
законодавства. При цьому доцільно перед-
бачити, що законодавством можуть встано-
влюватися особливості регулювання діяль-
ності суб’єктів природних монополій на 
окремих товарних ринках з урахуванням 
вимог цього Закону. Такий підхід забезпе-
чить логічність і практичну цілеспрямова-
ність регулятивного впливу, однозначність у 
застосуванні законодавства. До того ж по-
дальшого удосконалення потребує система 
державного регулювання діяльності суб’єктів 
природних монополій, оскільки ці суб’єкти 
найчастіше допускають зловживання моно-
польним становищем. 

Антимонопольне регулювання спрямову-
ється на захист інтересів споживачів і суспі-
льства в цілому від можливих зловживань 
домінуючим чи монопольним становищем 
та негативних наслідків монопольної діяль-
ності певних господарюючих суб’єктів. З ці-
єю метою в законодавстві встановлюються 
антимонопольні обмеження, щоб забезпе-
чити оптимальний баланс інтересів монопо-
льних утворень і суспільства. Для цілей ан-
тимонопольного регулювання використову-
ються кількісні та якісні показники стосовно 
цін, тарифів, обсягів ринку (виробництва), 
нормативів якості, стандартів, структури ро-
зподілу товарів на ринку, бар’єрів вступу на 
ринок тощо. Втім, унаслідок відсутності єди-
ної державної політики щодо антимонопо-
льного регулювання, у тому числі щодо та-
рифного регулювання, на окремих галузе-
вих ринках, що характеризуються високим 
рівнем монополізації, формується тенденція 
щодо необґрунтованого завищення цін. На-
самперед, це стосується сфер енергетики, 
транспортних і житловокомунальних послуг, 
телекомунікацій, інших соціально чутливих 
галузей, що загострює загальну соціальну 
ситуацію в державі [1]. Відповідно, розроб-
лення і впровадження вимагають нові нор-
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мативні акти щодо формування цін і тари-
фів на товари та послуги суб’єктів природ-
них монополій. У зв’язку, з цим, на увагу 
заслуговують пропозиції щодо вдоскона-
лення механізмів формування тарифів на 
товари та послуги, які виробляються і реалі-
зуються суб’єктами природних монополій, 
запропоновані законопроектом про внесен-
ня змін до ст. 9 Закону України “Про приро-
дні монополії” від 05.06.2007 р. № 3633. 

Механізмами антимонопольного законо-
давства є встановлення заборони погли-
нання, контролю над злиттям, концентраці-
єю суб’єктів господарювання, впровадження 
гнучких механізмів контролю над концент-
рацією корпоративних прав, активів госпо-
дарських товариств тощо.  Проблема поля-
гає у виробленні єдиних підходів щодо ком-
плексного вирішення ряду питань, які пот-
ребують законодавчого оформлення. Серед 
найбільш нагальних: посилення системи 
захисту прав власності, створення ефектив-
ної системи управління об’єктами державної 
власності, запровадження системи держав-
ного контролю щодо здійснення узгоджених 
дій і концентрації суб’єктів господарювання 
(у т. ч. встановлення порядку надання від-
повідних дозволів на рівні єдиного центра-
льного органу виконавчої влади). У цьому 
напрямі відповідних доопрацювань вимага-
ють Закони України “Про господарські това-
риства”, “Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкру-
том”; потребують узгодження норми Цивіль-
ного кодексу України, що регулює майнові 
відносини учасників товариств і загальні 
засади їх діяльності, та Господарського ко-
дексу України, яким встановлені правила 
щодо створення, здійснення господарської 
діяльності і припинення господарських то-
вариств. При цьому необхідно враховувати, 
що окремі питання визначаються також ін-
шими Законами, як-то: “Про банки і банків-
ську діяльність”, “Про страхування”, “Про 
державне регулювання ринку цінних паперів 
в Україні”, “Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців”. 

Вирішенню ряду проблем сприятиме 
прийняття спеціального закону про акціоне-
рні товариства. Наприклад, це стосується 
посилення захисту корпоративних прав ак-
ціонерів, у першу чергу, міноритаріїв, вод-
ночас служитиме запобіжним бар’єром для 
рейдерських захоплень підприємств. У зв’яз-
ку з цим, проект Закону України “Про акціо-
нерні товариства” від 23.11.2007 р. № 0952, 
прийнятий Верховною Радою України в 
першому читанні, хоча і є відкритим для йо-
го поліпшення, заслуговує на підтримку. 

Згідно зі світовою практикою, антимоно-
польне регулювання включає також чітку 
регламентацію державної допомоги, чим 
забезпечується встановлення чи відновлен-

ня балансу для окремих суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, економічних зон, терито-
рій тощо. В Україні, за відсутності законода-
вчого визначення прозорих механізмів такої 
допомоги внаслідок надання субсидій, ком-
пенсацій, податкових пільг та іншого (що 
здійснюється на цілком законних підставах), 
нерідко створюється необґрунтоване приві-
лейоване становище окремих підприємств. 
Тому очевидною є потреба в розробці та 
встановленні на законодавчому рівні проце-
дур і механізмів надання державної допомо-
ги, що мають включати помилки ризиків мо-
жливого негативного впливу на конкурентне 
середовище, дані системи моніторингу та 
контролю за її наданням і використанням. 
Зазначимо, що Антимонопольним комітетом 
України вже робилися спроби щодо законо-
давчого врегулювання питань державної 
допомоги, що, на жаль, залишилися безплі-
дними. 

У рамках дослідження проблем захисту 
економічної конкуренції актуальності набуває 
посилення охорони та захисту промислової 
власності, у тому числі щодо засобів індиві-
дуалізації суб’єктів господарювання, їх про-
дукції (товарів чи послуг). Суттєвим недолі-
ком вважаємо відсутність законодавчого ви-
значення змісту та підстав права пріоритету 
використання таких об’єктів промислової 
власності до дня першої заявки, що, відпові-
дно до ст. 4 Паризької конвенції про охорону 
промислової власності від 20.03.1883 р., 
встановлюються на рівні внутрішнього зако-
нодавства кожної країни Союзу. Таке визна-
чення має відповідати меті юридичної ква-
ліфікації неправомірного використання чу-
жих позначень, рекламних матеріалів, упа-
ковки тощо відповідно до ст. 4 Закону Укра-
їни “Про захист від недобросовісної конку-
ренції”. 

Важливим напрямом діяльності держави 
залишається забезпечення охорони комер-
ційної, банківської, іншої таємниці, що охо-
роняється законом, конфіденційної інфор-
мації тощо, насамперед, компетентними 
державними органами (податковими, мит-
ними). Це вимагає посилення відповідаль-
ності за розголошення таких відомостей або 
використання в цілях, не передбачених за-
коном. 

Законодавчої визначеності вимагає сфе-
ра державних закупівель, що стала взірцем 
маніпулювання законодавством через лобі-
ювання інтересів в економічному середо-
вищі. Так, прийнятий Верховною Радою 
України Закон “Про закупівлю товарів, робіт 
і послуг за державні кошти” від 
22.02.2000 р., що ґрунтувався на модель-
ному законі  
ЮНСІТРАЛ, був визнаний міжнародними 
експертами таким, що в цілому забезпечує 
належні правові умови та режим закупівель 
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за державні кошти на конкурентних засадах. 
Однак внаслідок внесення в цей закон змін 
система організації та контролю державних 
закупівель фактично була монополізована 
недержавною громадською організацією – 
Тендерною палатою України. Двадцятого 
березня 2008 р. Закон “Про закупівлю това-
рів, робіт і послуг за державні кошти” було 
визнано Верховною Радою України таким, 
що втратив чинність. У результаті, сьогодні 
державні закупівлі регулюються Тимчасо-
вим положенням про закупівлю товарів, ро-
біт і послуг за державні кошти, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів від 
28.03.2008 р. № 274. Відтак, перед Україною 
знову постало завдання опрацювання та 
прийняття спеціального закону про держав-
ні закупівлі, яким держава має підтвердити 
спроможність забезпечити належний право-
порядок у ринковому сегменті, де реалізу-
ється інтерес держави як замовника, на за-
садах утвердження рівноправності усіх уча-
сників та прозорості процедур. 

Найбільш негативним фактором для 
економічної конкуренції є фактично неконт-
рольована ситуація, пов’язана зі зловжи-
ваннями, що виникають під час надання 
суб’єктами державної влади, місцевого само-
врядування, адміністративногосподарського 
управління та контролю так званих “сервіс-
них (платних) послуг”, які набувають ознак 
антиконкурентних дій. Про критичність ситу-
ації свідчить визнання корупції в Україні 
проблемою загальнодержавного значення. 
За таких обставин необхідним є створення 
на державному рівні дієвої системи запобі-
гання корупції, впровадження комплексних 
заходів протидії таким явищам, а водночас 
спрощення системи і механізмів надання 
“сервісних послуг” і посилення відповідаль-
ності за зловживання службовим станови-
щем. 

В умовах активного оновлення антимо-
нопольного законодавства, що часто має 
фрагментарний характер, існує нагальна 
потреба його системної ревізії й узгодження 
норм. Так, Закон України “Про захист від 
недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996 р. 
до цього часу містить посилання на Закон 
України “Про обмеження монополізму та 
недопущення недобросовісної конкуренції у 
підприємницькій діяльності”, що втратив 
чинність ще у 2001 р. Окремі питання в 
цьому плані пропонується вирішити законо-
проектом “Про внесення змін до Закону 
України “Про захист від недобросовісної 
конкуренції” від 23.11.2007 р. № 0978. Втім, 
діяльність з удосконалення антимонополь-
ного законодавства повинна забезпечити 
його предметну визначеність і цілісність, 
структурну впорядкованість та відносну 
стійкість, що встановить відповідні системні 
зв’язки між регулятивними елементами з 

розрахунку на перспективи оновлення зако-
нодавства відповідно до стратегічних за-
вдань забезпечення конкуренції в економіці 
та, як наслідок, – конкурентоспроможності 
держави. 

З ухваленням Верховною Радою 
20.04.2008 р. Закону України “Про ратифі-
кацію Протоколу про вступ України до Сві-
тової організації торгівлі” і набуттям Украї-
ною з 16.05.2008 р. повноправного членства 
в цій організації відкрилися реальні перспе-
ктиви інтеграції нашої держави в європейсь-
кі та світові процеси й структури, системного 
реформування національної економіки згід-
но з принципами лібералізації та відкритості 
ринку. У зв’язку із цим мають бути враховані 
правила й можливості СОТ, що вимагає від-
повідної адаптації законодавства України. 
Зокрема, це стосується впровадження ме-
ханізмів, здатних нейтралізувати можливі 
негативні наслідки у зв’язку із набуттям на-
шою державою повноправного членства в 
цій організації та підвищити конкурентосп-
роможність відповідних галузей національ-
ної економіки, а також інструментів захисту 
внутрішнього ринку щодо протидії недобро-
совісній конкуренції (антидемпінговий, суб-
сидований та масований імпорт), що допус-
каються СОТ. 

Щодо питання оптимізації діяльності ан-
тимонопольних інституцій, на наш погляд, 
варто взяти до уваги таке. Відповідно до 
Закону України “Про Антимонопольний ко-
мітет України”, Антимонопольний комітет є 
державним органом із спеціальним стату-
сом, метою діяльності якого визначено за-
безпечення державного захисту конкуренції 
в підприємницькій діяльності та у сфері 
державних закупівель. Можливість виконан-
ня Антимонопольним комітетом покладених 
на нього завдань має забезпечуватися його 
незалежністю від впливу будьяких політич-
них і ділових інтересів, правом брати участь 
у прийнятті урядових рішень, що стосуються 
питань економічної конкуренції, достатнім 
обсягом повноважень і рівнем забезпечено-
сті відповідними ресурсами. За таких умов 
потенціал Антимонопольного комітету мож-
на розглядати як достатній для здійснення 
контролю над монополістичними структура-
ми в економіці та втілення практичної реалі-
зації законів у державі. 

Водночас доцільно визначити можли-
вість розширення функцій Антимонопольно-
го комітету за рахунок впровадження захо-
дів щодо поглибленої демонополізації рин-
ків та їх перспектив, насамперед, у сферах 
природних монополій, а також у ході прива-
тизації державного майна тощо. Адже окре-
мі загальнодержавні й регіональні ринки 
України характеризуються  високим рівнем 
монополізації. Враховуючи комплексність і 
пріоритетність завдань у цьому напрямі, 
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розробки вимагає Державна програма де-
монополізації економіки й розвитку конкуре-
нції із наступним її затвердженням Верхов-
ною Радою України, що на основі економіч-
них розрахунків чітко визначатиме мету, 
завдання, способи демонополізації ринків та 
очікувані наслідки. Законодавчого оформ-
лення також потребують процедурні аспекти 
діяльності Антимонопольного комітету Укра-
їни. 

IV. Висновки 
Подальший розвиток антимонопольного 

законодавства як прогресивного чинника 
державного регулювання економічних від-
носин і функціонування ринку в державі ви-
магає стратегічної визначеності та вироб-
лення системних державницьких підходів 
щодо формування стабільного, правового 
економічного середовища, що, у свою чергу, 
є свідченням конкурентоспроможності дер-
жави в сучасних економічних умовах. Осно-
вними напрямами законотворчої діяльності 
щодо вдосконалення антимонопольного 
законодавства вважаємо такі: підвищення 
правового забезпечення добросовісної кон-
куренції, ефективності антимонопольного 
регулювання та впровадження механізмів 
демонополізації ринків, а також оптимізації 
діяльності антимонопольних інституцій. 
Водночас вважаємо за доцільне акцентува-
ти увагу на практичну цілеспрямованість 

законотворчої діяльності за визначеними 
напрямами. 

Починаючи з 1992 р. в Україні сформо-
вано систему антимонопольного законодав-
ства, що, за оцінками експертів, відповідає 
європейським стандартам та є адаптованим 
до законодавства Європейського Союзу. 

З огляду на інтеграційні спрямування 
України до уваги мають братися світові та 
європейські стандарти, але з метою уник-
нення формалізації цього процесу – не ли-
ше їх кількісні, а й передусім якісні показни-
ки. 

В умовах активного оновлення антимо-
нопольного законодавства, що часто має 
фрагментарний характер, існує нагальна 
потреба його системної ревізії й узгодження 
норм. 
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Анотація 
У статті автором досліджено сучасні тен-

денції розвиту вітчизняної системи охорони 
здоров’я, її основні форми фінансування, 
інформаційно-аналітична модель для ефек-
тивності формування та реалізації держав-
ної політики України в галузі охорони здо-
ров’я. 
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тарна допомога, ресурсне забезпечення. 

І. Вступ 
У системі цінностей, якими дорожить 

будь-яка цивілізована нація, особливе місце 
посідає здоров’я. З-поміж інших властивос-
тей індивіда здоров’я вирізняється тим, що 
воно не лише є найвищою індивідуальною 
цінністю, а й великою мірою визначає роз-
виток і реалізацію всього комплексу інших 
властивостей-здібностей людей та стано-
вить першооснову для поліпшення, видо-
зміни, вдосконалення цих різноманітних які-
сних характеристик людини. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розробити шляхи оптиміза-

ції державної політики України в галузі охо-
рони здоров’я. 

ІІІ. Результати 
На важливості наукового пошуку щодо 

різних складових державної політики Украї-
ни в галузі охорони здоров’я наголошують 
такі дослідники цієї проблеми: М. Білинська, 
О. Біловол, С. Бугайцов, Ю. Вороненко, 
Ю. Гайдаєв, М. Голубчиков, Т. Грузєва, А. Зі-
менковський, Д. Карамишев, Б. Криштопа, 
В. Лехан, В. Лобас, В. Москаленко, А. На-
горна, М. Поліщук, В. Пономаренко, В. Пасько, 

Я. Радиш, В. Скуратівський, Г. Слабкий, І. Со-
лоненко, В. Таралло, В. Чебан, О. Черниш, 
О. Шаптала, М. Шутов, Н. Ярош та ін. 

Системна криза, у якій уже тривалий час 
перебуває галузь охорони здоров’я України 
і яка виявляється сталими тенденціями до 
зниження показників фізичного та психічно-
го здоров’я нації та негативними явищами у 
медичній демографії (зростанням рівня 
смертності на фоні зниження народжувано-
сті та скорочення очікуваної тривалості жит-
тя), зумовлюється запущеними економічни-
ми проблемами; невідповідністю міжнарод-
ним нормам структури та якості харчування 
в державі та порушеннями в технології ви-
робництва продуктів харчування; низьким 
матеріальним рівнем життя переважної час-
тини населення, недостатнім забезпечен-
ням якісним житлом; недостатньою части-
ною національного валового продукту, що 
виділяється на охорону здоров’я, перекоса-
ми інвестиційної політики в розвитку її ме-
режі; низьким рівнем діяльності санітарно-
епідеміологічної служби; відсталістю меди-
чних технологій у первинних ланках медич-
ної допомоги, низькою якістю підготовки ме-
дичних кадрів та рівнем оплати їх праці; не-
значною ефективністю науки щодо широко-
го впровадження її результатів у медичну 
практику. 

Ситуація, що склалася в охороні здо-
ров’я, є критичною. Радикально змінилося 
місце цієї системи в соціальній сфері, вона 
сьогодні має конкурувати з іншими соціаль-
ними потребами. 

Галузі охорони здоров’я необхідна рефо-
рма, яка забезпечила б відтворення насе-
лення, збереження та зміцнення здоров’я 
нації, пошук ефективних форм, методів та 
засобів державного управління демографіч-
ним розвитком держави. Але за допомогою 
яких механізмів її здійснити на практиці – 
невідомо. Ще гірше виглядає прогнозування 
після здійснення змін для працівників галузі в 
процесі прийняття управлінських рішень [1]. 
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На реформування галузі впливають такі 
фактори [3]: 
– політичні фактори – визначення пріори-

тетів, розподіл ресурсів у суспільстві, 
всередині системи охорони здоров’я; 

– економічні фактори. В усіх країнах при 
зниженні темпів економічного розвитку 
оплата медичної допомоги переносить-
ся на її отримувачів, тобто на хворих 
людей, при економічному зростанні від-
значається збільшення виділення коштів 
бюджету на охорону здоров’я, тенденції 
до соціальної справедливості; 

– культурні традиції, цінності суспільства. 
Ставлення до охорони здоров’я як до 
суспільного, колективного блага, ринко-
вих послуг має значення для змін, які ві-
дбуваються; 

– розуміння явищ. Якщо реформа сприй-
мається як нав’язана зовні, то вона не 
викликає довіри, тому в її реалізації ви-
никають труднощі. Міжустановчі змаган-
ня і неоднозначний підхід до реформ у 
суспільстві і в окремих групах суспільст-
ва не приводить до суттєвого покра-
щення функціонування системи; 

– механізми регулювання взаємодії учас-
ників системи і наявність добре підгото-
ваного менеджменту. 

За даними ВООЗ, створення нових інсти-
тутів управління може привести до заміни 
одних співробітників, які мають недостатній 
професійний рівень підготовки в галузі ре-
форм, іншими, не більш підготовленими, що 
поглиблює невпевненість у проведенні за-
ходів; 
– рівень впровадження та рівень якості 

інформаційних систем, адекватність ін-
формації про процеси та результати ро-
боти системи; 

– взаємодія між секторами охорони здо-
ров’я та іншими секторами життєдіяль-
ності людини – медичними та соціаль-
ними установами, стаціонарними відді-
леннями лікарень та первинною медико-
санітарною ланкою, житловим сектором, 
сектором сільського господарства, сек-
тором підготовки кадрів, сектором хар-
чування тощо. 

Система охорони здоров’я пострадянсь-
ких країн поступається більшості європей-
ських, близькосхідних та латиноамерикан-
ських держав. 

За даними ВООЗ, якість функціонування 
системи охорони здоров’я країн не завжди 
залежить від її розмірів, кількості населення 
та стану економіки. Не існує також універ-
сальної рекомендації щодо організації охо-
рони здоров’я, яка могла б принести успіх і 
процвітання всім державам. Більшість успі-
шних з цього погляду країн світу використо-
вують власні, іноді унікальні розробки та 
ідеї. 

В усьому світі існують такі спільні про-
блеми системи охорони здоров’я [2]: 
– старіння населення, внаслідок чого збі-

льшується навантаження на систему 
охорони здоров’я; 

– структура захворюваності – збільшу-
ються кількість хронічних та інфекційних 
захворювань, зменшується кількість гос-
трих захворювань; 

– безробіття – зменшуються надходження 
у фонди соціального страхування; 

– упровадження новітніх технологій, що 
також веде до підвищення витрат; 

– високі вимоги пацієнтів до якості медич-
ної допомоги. 

Сьогодні Українська держава виступає як 
монополіст у формуванні політики щодо 
охорони як фізичного, так і психічного здо-
ров’я нації. 

Система медичної допомоги до недав-
нього часу в нашому суспільстві була відне-
сена до невиробничих сфер народного гос-
подарства, а незнання її вартості було чи не 
найголовнішою методологічною причиною 
економічної неефективності. Для досягнен-
ня оптимальної економічної діяльності діють 
закони попиту та пропозиції. Попит завжди є 
обернено пропорційним відносно ціни. Ос-
новою закону попиту є принцип максималь-
ного задоволення потреб споживача. Мак-
симальне задоволення потреби в товарах 
та його зниження у міру насичення залежить 
від величини доходу споживача. Якщо пе-
ренести ці закони на медичну допомогу, то 
виходить, що чим вищий рівень асигнувань 
на медичну допомогу, тим більше буде мо-
жливостей задовольнити потреби хворого 
[2]. 

Проблеми, що накопичилися в суспільст-
ві та системі охорони здоров’я, обґрунтову-
ють збільшення фінансування та спряму-
вання напрямів державної політики на пок-
ращення показників фізичного та психічного 
здоров’я. 

Початковим напрямом оптимізації вітчи-
зняної охорони здоров’я мають бути держа-
вні заходи. Вони полягають у формуванні 
законодавчої бази щодо створення сучасної 
системи охорони здоров’я. Такою структу-
рою є багаторівнева система, яка об’єднує 
найбільш ефективні складові базових моно-
систем – державної (суспільної), страхової 
та приватної [1]. 

Внаслідок того, що в Україні набула роз-
витку державна охорона здоров’я, багаторі-
внева система охорони здоров’я має ство-
рюватися на її основі переважно як держав-
на. 

Наступним напрямом реорганізації сис-
теми охорони здоров’я є її соціально-еконо-
мічна складова. Тут необхідно розробляти 
та впроваджувати в дію багатоканальні ме-
ханізми фінансування галузі охорони здо-
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ров’я, яка ґрунтується на бюджетних, стра-
хових та приватних джерелах, встановлен-
ня мінімального фінансування галузі охоро-
ни здоров’я у вигляді виділення коштів на 
одного жителя, та створювати економічні 
умови для виходу населення на платоспро-
можний рівень, який забезпечить нормаль-
не функціонування страхової та приватної 
медицини [1]. 

Фінансування є одним з принципів рефо-
рмування галузі охорони здоров’я. Фінансу-
вання галузі охорони здоров’я передбачає 
рух коштів через систему охорони здоров’я. 
Основні функції фінансування містять у собі 
збір коштів (інкасацію) з різних джерел і ре-
гіонів, їх об’єднання та розподіл серед на-
давачів послуг. 

Державна політика у сфері охорони здо-
ров’я має бути спрямована на зміцнення 
здоров’я усіх верств населення, збільшення 
тривалості активного життя, на формування 
здорового способу життя [1]. 

Таким чином, процес вибору пріоритетів 
пов’язаний з багатьма компромісами: необ-
хідність досягнення рівності між інтересами 
окремої людини і суспільства в цілому, між 
соціальною справедливістю, інтересами 
платників (страхувальники, держава) і нада-
вачами послуг (медичні установи, лікарі), 
між ефективністю функціонування системи 
в цілому і окремих медичних установ, між 
політичними й економічними завданнями. 

Рішення про вибір пріоритетів не прий-
маються у вакуумі, їх визначають такі чин-
ники [3]: 
– моральні та естетичні причини (часто 

соціальна та моральна значущість рі-
шень домінують над економічною ефек-
тивністю; якщо життя пацієнта знахо-
диться під загрозою, рішення прийма-
ється на користь застосування втручан-
ня, навіть тоді, коли це веде до надто 
дорогої допомоги, а користь лише тео-
ретична); 

– якість інформаційного забезпечення рі-
шень (епідеміологічні дослідження, клі-
ніко-економічний аналіз); 

– політичні мотиви (бюджетні обмеження, 
лобіювання технологій та лікарських за-
собів фірмами-виробниками); 

– попит на послуги (медичні установи, які 
функціонують у ринкових умовах і заро-
бляють на медичних послугах, прагнуть 
до максимізації доходів); 

– суспільні цінності (у багатьох країнах є 
лише одиничні приклади участі урядо-
вих органів і суспільства у вирішенні пи-
тань пріоритетів у сфері охорони здо-
ров’я; не зважаючи на незадоволення 
системою, дуже не багато громадян 
схильні брати участь у визначенні пріо-
ритетів). 

Система охорони здоров’я основну увагу 
має приділяти зміцненню здоров’я громадян 
на індивідуальному рівні. Необхідно управ-
ляти зміцненням здоров’я на підставі визна-
чення кількісних показників фізичного, пси-
хічного, соціального здоров’я, темпу старін-
ня, виявлення внутрішніх, поведінкових, 
професійних та зовнішніх чинників ризику, 
формування на цій підставі позитивної мо-
тивації до дотримання здорового способу 
життя, рекомендації до збереження та зміц-
нення індивідуального потенціалу здоров’я, 
підвищення стійкості організму до шкідливих 
для здоров’я чинників [2]. 

На сьогодні у світі склалися три основні 
форми фінансування системи охорони здо-
ров’я: бюджетна, приватна і страхова. За 
приватної системи охорони здоров’я перед-
бачається, що весь обсяг надання медичної 
допомоги пацієнт фінансує самостійно. У 
нашій країні така форма отримання медич-
ної допомоги доступна лише для дуже об-
меженої категорії населення, приблизно 
11% [1]. 

За бюджетною системою галузь охорони 
здоров’я фінансується із загальних подат-
кових відрахувань у державний бюджет і 
охоплює всі верстви населення держави. У 
нашій країні загальні засади бюджету ви-
значені Бюджетним кодексом, який приймає 
Верховна Рада, і становить незначний від-
соток (від 2 до 3%). Ця модель системи 
охорони здоров’я набула розвитку в Канаді, 
Великобританії, Швеції, Італії. Із бюджету в 
Канаді покривається 76% витрат на охорону 
здоров’я, в Італії – 87%, у Швеції – 97%. 

Система страхування здоров’я набула 
найбільшого розвитку в Бельгії, Японії, Авс-
трії, Франції, Німеччині і запроваджена в 
Чеській Республіці, яка тепер перебуває на 
рівні багатьох західних країн [3]. 

До цього часу пріоритетною залишається 
стаціонарна допомога, яка потребує найбі-
льше витрат і при цьому не має можливості 
використовувати дорогі й ефективні методи 
дослідження (ангіографію, ендоваскулярні 
втручання, імплантацію кардіостимуляторів, 
ендоскопічні втручання тощо) через брак 
коштів. Значну частину таких методів з успі-
хом можна проводити амбулаторно. Заоща-
джені на утримання таких стаціонарів кошти 
можна використати для забезпечення висо-
коякісної медичної допомоги [3]. 

Враховуючи те, що перед національною 
системою охорони здоров’я постали дві ду-
же складні проблеми – катастрофічна не-
стача ресурсів та їх нераціональне викорис-
тання – ефективне функціонування галузі 
охорони здоров’я можливе за умови впро-
вадження інформаційно-аналітичної моделі 
формування та реалізації державної політи-
ки України в галузі охорони здоров’я, в ос-
нову якої покладено принцип створення но-
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рмативно-правової бази щодо законодавчо-
го забезпечення системи охорони здоров’я 
на підставі комплексного аналізу рівня ди-
наміки та тенденцій зміни показників стану 
здоров’я населення, всебічного вивчення 
демографічної ситуації, належного ресурс-
ного забезпечення, врахування регіональ-
них особливостей, зарубіжного досвіду та 
думки громадських організацій. 

Виходячи з того, що державна політика 
України в галузі охорони здоров’я спрямо-
вується на підвищення рівня здоров’я, по-
ліпшення якості життя і збереження гено-
фонду української нації, основними складо-
вими інформаційно-аналітичної моделі з 
формування та реалізації державної політи-
ки в галузі охорони здоров’я є такі: 
– комплексний аналіз показників фізично-

го та психічного здоров’я населення; 
– регіональні особливості території Украї-

ни; 
– можливості ресурсного (передусім фі-

нансового та кадрового) забезпечення; 
– належне правове регулювання медичної 

діяльності; 
– результати наукових досліджень цієї 

проблеми; 
– активна участь громадських організацій 

у формуванні та експертизі державної 
політики; 

– врахування результатів виконання від-
повідних державних цільових програм 
на покращення здоров’я народу; 

– використання зарубіжного досвіду з фо-
рмування та реалізації державної полі-
тики в галузі охорони здоров’я. 

Модель дає змогу адекватно відобража-
ти результативність державної політики, 
отримувати достовірні показники здоров’я 
населення України й створює додаткові мо-
жливості для узгодження інтересів людини 
та суспільства в цілому шляхом широкої 
участі громадських, у тому числі й лікарсь-
ких, організацій у процесі її формування та 
реалізації. 

Скориставшись методичним підходом 
М.Г. Орел до обґрунтування основних пере-
ваг моделі адміністративного реформуван-
ня, ми визначили основні характеристики 
інформаційно-аналітичної моделі форму-
вання та реалізації державної політики 
України в галузі охорони здоров’я. 

Як свідчать результати експертизи, що 
здійснювалась співробітниками Секретаріа-
ту Комітету Верховної Ради України з пи-
тань охорони здоров’я, запропонована ін-
формаційно-аналітична модель дає змогу 
адекватно відображати результати ефекти-
вності державної політики, отримувати дос-
товірні показники у зміні рівня здоров’я на-
селення України й створює додаткові мож-
ливості для узгодження інтересів людини та 
суспільства в цілому шляхом широкої участі 

громадських лікарських організацій у проце-
сі формування та реалізації державної полі-
тики в галузі охорони здоров’я. 

Вказана інформаційно-аналітична мо-
дель передбачає: здійснення комплексного 
аналізу передумов щодо необхідності роз-
робки тих чи інших аспектів державної полі-
тики України в галузі охорони здоров’я; нау-
кове обґрунтування місії державної політики 
в галузі охорони здоров’я; визначення 
принципів та ключових завдань державної 
політики в галузі охорони здоров’я; узго-
дження та взаємозв’язок інтересів населен-
ня та суспільства в цілому; своєчасне вияв-
лення негативних тенденцій, які можуть 
впливати на рівень національної безпеки, 
через показники здоров’я, смертності та очі-
куваної тривалості життя; правове регулю-
вання медичної діяльності. 

Така модель являє собою форму держа-
вного управління як владний механізм 
упровадження державної політики України в 
галузі охорони здоров’я шляхом формуван-
ня взаємодетермінацій різних аспектів полі-
тики держави із збереженням інтересів як 
суспільства в цілому, так і окремої людини. 

Слід наголосити на тому, що важливими 
перевагами авторського варіанта інформа-
ційно-аналітичної моделі формування та 
реалізації державної політики України в га-
лузі охорони здоров’я є те, що в її основу 
покладено найважливіші принципи інфор-
маційного забезпечення системи охорони 
здоров’я: своєчасність, проблемна орієнто-
ваність, аналітичність, достовірність, про-
гностичний характер, максимальна повнота 
узагальнень за обмеженого обсягу, наяв-
ність засобів оцінювання узагальнень, об-
ґрунтованість висновків і рекомендацій. 

Запропонована інформаційно-аналітична 
модель для ефективності формування та 
реалізації державної політики України в га-
лузі охорони здоров’я являє собою сукуп-
ність взаємопов’язаних управлінських тех-
нологій, які складаються із: 
– системно-структурного аналізу комплек-

сного впливу факторів щодо формуван-
ня ефективної державної політики в га-
лузі охорони здоров’я; 

– алгоритму конкретних дій органів дер-
жавного управління та керівників окре-
мих структурних елементів системи 
охорони здоров’я з підвищення ефекти-
вності державного управління галуззю 
охорони здоров’я; 

– запровадження системи обов’язкового 
державного медичного страхування; 

– структурної перебудови системи надан-
ня медичної допомоги; 

– створення консультативно-діагностичних 
і спеціалізованих лікувальних центрів та 
розроблення механізмів щодо можливо-
сті спільного їх використання в системі 
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страхової медицини та надання платних 
медичних послуг; 

– створення сучасної системи інформацій-
ного забезпечення охорони здоров’я – 
єдиного медичного інформаційного по-
ля; 

– вироблення й упровадження механізмів 
забезпечення та контролю якості меди-
чної допомоги; 

– впровадження форм єдиної медичної 
звітності для всіх лікувально-профілак-
тичних закладів держави; 

– здійснення практичної взаємодії МОЗ 
України та всіх відомчих медичних під-
розділів щодо вирішення питань надан-
ня медичної допомоги в екстремальних 
ситуаціях; 

– створення та практичної реалізації наці-
ональних програм охорони професійно-
го здоров’я трудящих різних галузей; 

– кваліфікованої підготовки кадрів з управ-
ління охороною здоров’я; 

– узгодження роботи лікарських асоціацій 
та лікарських товариств України. 

Реформування системи охорони здо-
ров’я населення та утвердження здорового 
способу життя слід проводити шляхом: 
– закінчення розробки та впровадження 

всіх державних стандартів медичної до-
помоги та стандартів у сфері надання 
соціальних послуг; 

– сприяння вдосконаленню організації 
надання медичної допомоги населенню, 
насамперед на селі, оснащення сільсь-
ких амбулаторно-поліклінічних закладів 
та фельдшерсько-акушерських пунктів 
медичними виробами, забезпечення са-
нітарним автотранспортом сільських за-
кладів охорони здоров’я для надання 
невідкладної медичної допомоги; 

– забезпечення технічного переоснащен-
ня діючих та утворення нових закладів 
охорони здоров’я з метою створення су-
часної матеріально-технічної бази для 
впровадження нових ефективних техно-
логій діагностики, лікування та профіла-
ктики найпоширеніших захворювань, у 
тому числі серцево-судинних та онколо-
гічних захворювань, особливо дітей; 

– реалізації комплексу заходів щодо за-
побігання та стабілізації рівня інфекцій-
них захворювань, насамперед соціально 
небезпечних – ВІЛ-інфекції/СНІДу та ту-
беркульозу, шляхом здійснення інфор-
маційно-просвітницьких заходів з питань 
профілактики цих захворювань, удоско-
налення методів моніторингу і контролю 
за епідеміологічною ситуацією щодо ін-
ших інфекційних хвороб; 

– завершення підготовки Національного 
плану дій (дорожньої карти) з реформу-
вання системи охорони здоров’я насе-
лення, здійснення поступового переходу 

до фінансування галузі охорони здо-
ров’я з урахуванням кількості та якості 
наданих населенню медичних послуг та 
створення умов для переходу до систе-
ми загальнообов’язкового державного 
соціального медичного страхування; 

– створення єдиної системи надання екс-
треної медичної допомоги; 

– передачі всіх цивільних відомчих закла-
дів охорони здоров’я до сфери управ-
ління Міністерства охорони здоров’я; 

– розроблення законодавчої бази з метою 
врегулювання відносин між надавачами 
послуг з охорони здоров’я різних форм 
власності через упровадження контрак-
тної моделі відносин між замовником 
послуг (державою) та їх надавачами 
(закладами охорони здоров’я різних 
форм власності), створення умов для 
поширення приватної медичної практи-
ки; 

– удосконалення мережі фізкультурно-спор-
тивних закладів та проведення роботи з 
підвищення ефективності їх діяльності з 
метою збільшення кількості населення, 
охопленого фізкультурно-оздоровчими та 
спортивно-масовими заходами; 

– реалізації завдань та заходів державних 
цільових програм та програм розвитку, зо-
крема: Державної програми розвитку пер-
винної медико-санітарної допомоги на за-
садах сімейної медицини на період до 
2010 р.; Державної програми розвитку фі-
зичної культури і спорту на 2007–2011 рр.; 
Державної програми запобігання та ліку-
вання серцево-судинних і судинно-
мозкових захворювань на 2006–2010 рр.; 
Загальнодержавної програми протидії 
захворюванню на туберкульоз на 2007–
2011 рр.; Національної програми забез-
печення профілактики ВІЛ-інфекції, до-
помоги та лікування ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД на 2004–2005 рр.; про-
ведення Всеукраїнської акції “Від пер-
винної ланки до здорової нації”, яку було 
затверджено наказом МОЗ України від 
27.06.2007 р. № 360. 

Тобто для ефективної роботи галузі та 
системи охорони здоров’я необхідний ком-
плекс заходів, серед яких необхідними є 
такі: 
– здійснити структурну перебудову систе-

ми охорони здоров’я з метою конкурен-
тоспроможності галузі; 

– провести реструктуризацію галузі та 
спрямувати фінансування на потреби 
пацієнта, а не на утримання галузі; 

– чітко виділити заклади охорони здоров’я 
первинного, вторинного та третинного 
рівнів, а також високотехнологічні спеці-
алізовані заклади охорони здоров’я; 

– визначити джерела фінансування за-
кладів охорони здоров’я всіх рівнів; 
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– розмежувати функції закладів охорони 
здоров’я різних рівнів; 

– розробити і впровадити в практику ста-
ндарти і протоколи надання медичної 
допомоги. 

– надати закладам охорони здоров’я са-
мостійності господарювання, розмежу-
вати функції замовника й надавача ме-
дичних послуг, увести конкурентну фо-
рму замовлення медичної допомоги та 
найму на роботу; 

– привести кількість спеціалістів у відповід-
ність з європейськими та світовими стан-
дартами; 

– створити медичні та немедичні громад-
ські організації; 

– організувати і широко почати впрова-
джувати заходи профілактичної меди-
цини; 

– прийняти закон про соціальне медичне 
страхування з чітким визначенням тре-
тьої сторони. 

Попри всі недоліки нормативно-правової 
бази в Україні вже можна запровадити стра-
тегію автономізації постачальників медич-
них послуг та найпростіші види контрактних 
закупівель цих послуг. 

Враховуючи зростаючу роль місцевого 
самоврядування, пов’язану із внесенням 
змін до Конституції України та початком 
процесу політичної реформи, можна було б 
розпочати поступове реформування систе-
ми охорони здоров’я знизу. Однак для цього 
необхідні знання та розуміння суті реформ у 
представників відповідних органів влади та 
місцевого самоврядування, адміністраторів 
та менеджерів закладів охорони здоров’я, 
медичних працівників, представників фінан-
сових та податкових органів, від яких зале-
жить можливість прийняття необхідних уз-
годжень мультисекторальних політичних та 
управлінських рішень. Ці знання необхідно 
поширювати і серед населення в цілому, 
адже, маючи такі знання, воно може впли-
вати на своїх виборних представників та 
вимагати від них, наприклад, проведення 
відповідних рішень щодо автономізації ко-
мунальних медичних закладів через місцеві 
ради. 

ІV. Висновок 
Обґрунтована розробка та практична ре-

алізація державної політики України в галузі 
охорони здоров’я стане можливою за умови 

перебудови системи організації надання 
медичної допомоги, яка заснована на єдиній 
правовій, соціально-економічній, технологі-
чній, матеріально-технічній та інформацій-
ній базі, що забезпечує доступність, якість 
та ефективність кваліфікованої допомоги 
населенню держави, яка об’єднує всі меди-
чні ресурси спільним управлінням та визна-
ченими механізмами фінансування та місі-
єю якої є реалізація державної політики в 
галузі охорони здоров’я. 

Виконання комплексу перелічених зага-
льнодержавних і галузевих заходів з вико-
ристанням запропонованої інформаційно-
аналітичної моделі дасть змогу в повному 
обсязі реалізувати державну політику Укра-
їни в галузі охорони здоров’я, досягти світо-
вих стандартів у рівнях фізичного, психічно-
го й соціального благополуччя нашого сус-
пільства. 

Основними складовими інформаційно-
аналітичної моделі з формування та реалі-
зації державної політики в галузі охорони 
здоров’я є такі: комплексний аналіз показни-
ків фізичного та психічного здоров’я насе-
лення; регіональні особливості території 
України; можливості ресурсного (передусім 
фінансового та кадрового) забезпечення; 
належне правове регулювання медичної 
діяльності; результати наукових досліджень 
даної проблеми; активна участь громадсь-
ких організацій у формуванні та експертизі 
державної політики; урахування результа-
тів, виконання відповідних державних цільо-
вих програм на покращення здоров’я наро-
ду; використання зарубіжного досвіду з фо-
рмування та реалізації державної політики в 
галузі охорони здоров’я. 
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Annotation 
The article analyzes state policy on en-

hancing self-employment of people with dis-
abilities in Ukraine. The author studies legal 
basis, major mechanisms and efficiency of the 
policy. The data of sociological survey on self-
employment of people with disabilities is given. 
The state support of economic activity of civic 
organizations of invalids is scrutinized. 

Анотація 
У статті проаналізовано державну полі-

тику сприяння самозайнятості людей з об-
меженими можливостями в Україні. Дослі-
джено законодавче забезпечення, основні 
механізми такої політики та її ефективність. 
Наведено дані соціологічного опитування 
молодих інвалідів на тему їхньої самозайня-
тості. Розглянуто державну підтримку еко-
номічної діяльності громадських організацій 
інвалідів. 

Ключові слова 
Інваліди, самозайнятість, державна полі-

тика у сфері зайнятості інвалідів, малий та 
середній бізнес, працевлаштування. 

І. Вступ 
Самозайнятість є особливо привабливою 

формою праці для інвалідів. Вона надає 
економічну незалежність тим людям, хто 
хоче перебувати близько до сформованої 
мережі підтримки, ніж переміщуватись до 
регіонів з кращими економічними можливос-
тями. Самозайнятість дає змогу працювати 
за нетрадиційним графіком, аби індивіди 
могли займатись питаннями здоров’я, що 
можуть супроводжувати інвалідність. Само-
зайнятість також може використовуватись 
для уникнення бар’єрів навколишнього се-
редовища, як-от недоступність транспорту-
вання до місць роботи. 

У статті державна політика з підтримки 
самостійної зайнятості інвалідів в Україні 
розглядається в ширшому контексті діяль-
ності держави щодо розвитку малого і сере-
днього бізнесу. В процесі дослідження з’ясо-
вувались особливості відповідної політики 
як у цілому, так і щодо інвалідів. 

Підвищення рівня зайнятості інвалідів – 
один із пріоритетів державної соціальної 
політики щодо цієї категорії громадян. Дер-
жавою визнано, що саме трудова діяльність 
відіграє особливу роль у процесі інтеграції 

інвалідів до суспільного життя, допомагаючи 
їм відчути власну необхідність як з боку ро-
дини, так і суспільства в цілому, подолати 
наслідки інвалідності, поліпшити власний 
матеріальний добробут завдяки отриманню 
заробітної плати, забезпечити повноцінну 
реабілітацію. 

Одним із напрямів проведення держав-
ної політики зайнятості є сприяння самос-
тійній зайнятості населення, розвиток підп-
риємництва. Однак цьому протидіють еко-
номічна і політична нестабільність, на пе-
решкоді стають високі податки, недоскона-
лість законодавства щодо самозайнятості 
населення та захисту його прав. Відтак, на 
порядку денному державної політики пере-
бувають завдання із забезпечення взає-
мозв’язку політики зайнятості та державної 
економічної політики шляхом створення на 
державному рівні дієвих важелів для пок-
ращання кредитування самозайнятості на-
селення, організації навчання, забезпечен-
ня спеціальними технологічними розробка-
ми щодо різних видів діяльності, виділення 
частини інвестицій і ресурсів на підтримку 
самозайнятості. 

На сьогодні в Україні існує ряд дослі-
джень з проблем сприяння зайнятості інва-
лідів в Україні. Над розробкою пріоритетних 
напрямів державного регулювання процесів 
зайнятості інвалідів працюють учені Науко-
во-дослідного інституту соціально-трудових 
відносин Міністерства праці України Г. Гав-
рюшенко, Н. Гаєвська, П. Коропець, С. Мель-
ник та ін. Так, ними у співпраці з Міністерст-
вом праці та соціальної політики України, 
Національною Асамблеєю інвалідів України 
і всеукраїнськими громадськими організаці-
ями інвалідів у 2008 р. була підготовлена 
національна доповідь “Про становище інва-
лідів в Україні” [10]. Окремі аспекти зайня-
тості інвалідів висвітлюють К. Іпсен [12], 
Е. Лібанова [7], Н. Маліновська [8], О. Палій 
[7], О. Петроє [8] та ін. На жаль, в Україні 
дотепер відсутнє окреме ґрунтовне дослі-
дження, присвячене проблемам самозайня-
тості інвалідів. У вищезазначених вітчизня-
них працях це питання розглядається в су-
купності з іншими аспектами трудової за-
йнятості інвалідів. Тема самозайнятості ін-
валідів більше розроблена закордоном, зо-
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крема в США, де у 2003 р. дослідники 
К. Гріффін і Д. Хемміс опублікували книгу 
“Як збільшити самозайнятість інвалідів” [11]. 
Ця публікація розрахована, насамперед, на 
соціальних працівників, що відповідають за 
сприяння працевлаштуванню інвалідів, і 
написана в стилі посібника. 

Результати аналізу наукової літератури 
засвідчують, що загальнотеоретичні та ме-
тодологічні аспекти досліджуваної пробле-
ми достатньо повно висвітлені у працях віт-
чизняних і зарубіжних учених. 

Недостатньо вивченими є потреби інва-
лідів у контексті вирішення проблем їхньої 
самозайнятості. І як наслідок відсутні чітко 
визначені і продумані механізми державної 
політики щодо людей з інвалідністю, зокре-
ма, із забезпечення самозайнятості інвалі-
дів. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є аналіз державної політики 

зі сприяння розвитку різних форм самозай-
нятості інвалідів в Україні. 

ІІІ. Результати 
Сприяння розвитку самозайнятості та 

малого і середнього бізнесу – один із най-
більш перспективних шляхів здійснення ак-
тивної політики зайнятості в Україні. Її роз-
виток є найважливішим напрямом активного 
регулювання ринку праці. Способом стабілі-
зації рівня зайнятості населення, який за-
безпечує працездатному населенню, що не 
працює, умови для прояву економічної ак-
тивності і можливості заробляти на життя, є 
самостійна зайнятість. Це пов’язано з тим, 
що самозайнятість дає людині значну сво-
боду дій, можливість проявити себе й отри-
мувати доходи відповідно до кількості і яко-
сті затраченої фізичної і розумової праці, 
комерційного ризику і вкладеного капіталу. 
Зокрема проведення підприємницької дія-
льності дало змогу значній частині населен-
ня вижити в складні часи економічного за-
непаду в Україні протягом 1990-х рр., отри-
мати додаткові джерела життєдіяльності та 
накопичити значний досвід ведення бізнесу. 
Все це спричинило позитивний вплив на 
формування ринкової системи господарю-
вання. Водночас цей період характеризу-
ється значними суперечностями державної 
політики щодо регулювання розвитку мало-
го і середнього бізнесу в нашій країні. Слід 
також зазначити, що діяльність самозайня-
того населення сприяє формуванню (ство-
ренню) малого виробничого капіталу, при-
чому, як правило, в нових або недостатньо 
розвинутих галузях економіки. 

Що стосується безробітних, то сприяння 
розвитку відкриття власної справи означає 
оплату урядом створення самими безробіт-
ними собі роботи замість компенсації при-
бутків, втрачених через відсутність роботи. 

Рішення фізичної особи відкрити влас-
ний бізнес залежить від доступності цієї 
альтернативи. Безробітний вирішує питання 
про відкриття своєї справи за умови, що очі-
кувані переваги будуть оцінені ним вище, 
ніж збереження статусу безробітного або 
отримання місця найманого працівника. За-
йняті віддадуть перевагу самозайнятості, 
якщо переконаються в її перевагах перед 
статусом найманого працівника (з огляду на 
ризик втрати роботи або можливості знайти 
кращу роботу). Рішення фізичної особи про 
перехід до підприємницької діяльності за-
лежить від розміру державної допомоги і 
підтримки, яку така особа розраховує одер-
жати. Малі й середні підприємства вимага-
ють менших капіталовкладень у розрахунку 
на одного працівника порівняно з великим 
бізнесом і здатні функціонувати більш еко-
номічно. Порівняно з високомеханізованими 
й автоматизованими підприємствами вели-
ких фірм, вони дають засоби до існування 
набагато більшій кількості людей, сприяють 
поширенню знань і професійних навичок (це 
допомагає подоланню нерівності у суспільс-
тві). Стимулювання і підтримка виробництва 
передбачає створення максимально сприя-
тливих умов для розвитку і діяльності підп-
риємництва, особливо малого бізнесу. Це 
один із найважливіших ресурсів стабілізації 
не лише у виробничій, а й у соціальній сфе-
рі. 

Формальна (офіційна) самозайняттість 
населення вимагає певної державної підт-
римки. При цьому стимулювання самозай-
нятості населення доцільне у сфері вироб-
ництва, виробничій інфраструктурі, на об’єк-
тах з перевезення, заготівлі та зберігання 
сільськогосподарської продукції, первинній 
переробці овочів, фруктів тощо. 

Світовий досвід свідчить про те, що най-
більшого поширення самозайнятість набу-
ває в сільському господарстві. Серед не-
сільськогосподарських галузей велика час-
тина самостійно зайнятих осіб зосереджу-
ється у сфері послуг, найменша – у промис-
ловості. Цілком імовірно, що в Україні слід 
очікувати саме таких пропорцій у розподілі 
самозайнятого населення. 

У зв’язку з труднощами перехідного пері-
оду, зокрема з низькою ціною робочої сили, 
самозайнятість в Україні набула більш зна-
чних обсягів у неформальному секторі. Хоча 
одним із напрямів проведення державної 
політики зайнятості є сприяння самостійної 
зайнятості населення, розвиток підприєм-
ництва; цьому протидіють економічна і полі-
тична нестабільність, на перешкоді стають 
високі податки, недосконалість законодав-
ства щодо самозайнятості населення та за-
хисту його прав. 

Зрозуміло, що фінансово-економічна криза 
не могла не позначитися на цьому секторі 
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економіки. Суттєве скорочення господарчої 
діяльності сьогодні спостерігається в галу-
зях, де сконцентрована найбільша кількість 
малих підприємств, а саме в оптовій та роз-
дрібній торгівлі, промисловості, операціях з 
нерухомістю, здаванні у найм і наданні пос-
луг, будівництві. Донедавна на ці види еко-
номічної діяльності припадало в малому 
бізнесі понад 80% суб’єктів діяльності та 
75% робочих місць. Крім прогнозованої тен-
денції до уповільнення темпів розвитку ма-
лого підприємництва та посилення конкуре-
нції серед її суб’єктів, ситуація ускладню-
ється тим, що, скоріш за все, скоротяться 
традиційно обмежені ресурси, які державні 
та муніципальні органи влади виділяли на 
підтримку підприємців-початківців [2, с. 41]. 

Статистичні дані про залучення до підп-
риємницької діяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями відсутні. Хоча за 
результатами дослідження аналітичного 
центру “Соціоконсалтинг”, спрямованого на 
вивчення ситуації у Луганській та Львівській 
областях щодо дотримання прав на працю 
та зайнятість молоді з особливими потре-
бами, можна сформувати для себе певне 
враження про стан проблеми [2]. 

Так, за даними проведеного опитування, 
лише 3% молодих інвалідів, що працюють, є 
підприємцями або самозайнятими, у тому 
числі 6 осіб у Львівській та 3 особи в Луган-
ській областях. 

За сучасних умов уразливим категоріям 
працездатного населення, до яких належать 
і молоді інваліди, дуже складно прийняти 
рішення щодо відкриття власної справи. 
Вочевидь, це не могло не позначитися на 
відповідях молодих інвалідів. На відміну від 
своїх однолітків, які не мають фізичних об-
межень, респонденти значно рідше замис-
люються про підприємницьку діяльність або 
самозайнятість як форму реалізації власної 
економічної активності. За даними націона-
льних репрезентативних опитувань молоді, 
кількість тих, хто хотів би відкрити власне 
підприємство або працювати як приватний 
підприємець, тривалий час коливається у 
межах 25–30%, водночас серед респонден-
тів з інвалідністю таких було лише 8%. Бі-
льшість молодих інвалідів (73%) не хотіли б 
відкрити власну справу. Решта – або ніколи 
не замислювалися про таку діяльність (8%), 
або не змогли відповісти (11%) [2, с. 41]. 

Попри незначну кількість респондентів, 
зацікавлених у відкритті власної справи, на-
ведені дані надто оптимістично характери-
зують поширеність реальних підприємниць-
ких настроїв. По-перше, лише один із чоти-
рьох потенційних “підприємців” має вищу 
або професійну освіту, решта – закінчили 
або продовжують навчатися в середній 
школі та здебільшого без досвіду трудової 
діяльності. По-друге, у багатьох респонден-

тів відсутні чіткі уявлення про сферу, в якій 
вони бажали б відкрити або розвивати свій 
бізнес. Із 32 опитаних, які висловили заціка-
вленість у підприємницькій діяльності, 9 осіб 
не змогли визначитись, чим саме вони хоті-
ли б займатися. Ті, хто більш серйозно за-
мислювався про власну справу, орієнтують-
ся виключно на традиційні для малого підп-
риємництва та самозайнятості сфери – роз-
дрібну торгівлю (7 осіб) та надання послуг 
(16). Серед останніх респонденти зазначали 
такі їхні виробничі види, як ремонт побуто-
вої та комп’ютерної техніки, житла, автомо-
білів, автоперевезення. До невиробничої 
сфери належать зазначені опитаними ме-
дичні та ветеринарні послуги, дизайн, орга-
нізація роботи фітнес-клубу [2, с. 41–42]. 

Іншою серйозною причиною, що заважає 
молодим інвалідам спробувати себе у біз-
нес-діяльності, є брак знань. Це стосується 
багатьох аспектів підприємництва – від ви-
значення з напрямом господарчої діяльнос-
ті, складання бізнес-плану, порядку реєст-
рації до розмірів та порядку сплати податків, 
які, до речі, для малого бізнесу не настільки 
сьогодні великі, щоб стати справжньою пе-
репоною для його відкриття. 

Отже, молоді люди з фізичними обме-
женнями вкрай мало орієнтовані на підпри-
ємницьку діяльність та самозайнятість. 
Найбільшу інерцію продемонструвала мо-
лодь із вищою освітою, кваліфікацією та 
досвідом роботи. Слабкий інтерес до підп-
риємництва тут пов’язаний як з 
об’єктивними чинниками (відсутністю реа-
льних фінансових і організаційних механіз-
мів для підприємців-початківців, особливо 
тих, які мають фізичні обмеження; браком 
освіти та кваліфікації молоді, її необізнаніс-
тю із сучасною ринковою кон’юнктурою), так 
і з перебільшенням ризиків і труднощів са-
мостійної економічної діяльності [2, с. 43]. 

Одним з основних засобів розвитку са-
мостійної зайнятості інвалідів є створення 
необхідних економічних умов для функціо-
нування підприємств та організацій громад-
ських організацій інвалідів. У зв’язку з цим 
13.07.2000 р. був прийнятий Закон України 
“Про внесення змін до деяких законів Украї-
ни щодо оподаткування підприємств та ор-
ганізацій громадських організацій інвалідів”. 
Відповідно до цього та інших законів Украї-
ни, державна допомога надається виробни-
чо-господарським структурам, створеним 
інвалідами чи за їх участю, у формі пільг з 
оподаткування, фінансової допомоги, кре-
дитування тощо. 

Для визначення пріоритетів при розмі-
щенні державного замовлення, ведення об-
ліку і здійснення контролю за використан-
ням такої допомоги створений спеціальний 
уповноважений державний орган – Комісія з 
питань діяльності підприємств та громадсь-
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ких організацій інвалідів. Вона має міжвідо-
мчий характер, що сприяє комплексному 
вирішенню проблем інвалідів. 

На місцевому рівні створені і функціону-
ють регіональні комісії з питань діяльності 
підприємств та громадських організацій ін-
валідів в Автономній Республіці Крим, обла-
стях, містах Києві та Севастополі як регіо-
нальні (територіальні) органи Комісії з пи-
тань діяльності підприємств та громадських 
організацій інвалідів. 

Важливу роль у розвитку малого підпри-
ємництва та самостійної зайнятості відігра-
ють державні служби зайнятості. Вони про-
водять роботу з професійної орієнтації та 
професійної освіти інвалідів. Наприклад, в 
Сумському центрі зайнятості з метою орієн-
тації безробітних інвалідів на самозайня-
тість і підтримку підприємницької ініціативи 
у 2008 р. 13 інвалідів навчались за курсом 
“Підприємець-початківець”, успішно склали 
бізнес-плани та отримали одноразову до-
помогу по безробіттю для започаткування 
власної справи. 

На підприємствах громадських організа-
цій інвалідів в Україні, станом на 2007 р. 
понад 60% від загальної чисельності пра-
цівників становлять особи з обмеженими 
можливостями [10, с. 151]. 

Відповідно до Закону України “Про об’єд-
нання громадян” від 16.06.1992 р. № 2460-ХІІ 
(ст. 24), з метою виконання статутних за-
вдань і цілей зареєстровані об’єднання гро-
мадян можуть здійснювати необхідну госпо-
дарську та іншу комерційну діяльність шля-
хом створення госпрозрахункових установ 
та організацій із статусом юридичної особи, 
заснування підприємств у порядку, встанов-
леному законодавством [4]. 

Законом України “Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р. 
№ 875-ХІІ (ст. 14) визначено, що громадські 
організації інвалідів “…створюють підприєм-
ства, які здійснюють комерційну і некомер-
ційну господарську та іншу діяльність неза-
боронену законодавством” [5]. 

На підприємства громадських організацій 
інвалідів покладено виконання двох функ-
цій: 
– соціальної (залучення інваліда до робо-

ти в колективі, до участі в культурно-
просвітницьких об’єднаннях, гуртках; 
формування у нього активної позиції в 
суспільстві тощо); 

– економічної (створення робочого місця 
для інваліда; виготовлення та реаліза-
ція товарів і послуг; проведення трудо-
вої реабілітації (виконання плану згідно 
з індивідуальною програмою реабіліта-
ції); виплата заробітної плати тощо). 

Законом України від 13.07.2000 р. 
№ 1926-14 було внесено доповнення до За-

кону України “Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні” (статтями 14-1, 
14-2, 14-3), що визначають право підпри-
ємств та організацій громадських організа-
цій інвалідів на пільги із сплати податків. 
Застосовувати зазначені пільги підприємст-
ва громадських організацій інвалідів можуть 
за наявності дозволу на право користування 
пільгами з оподаткування, який надається 
міжвідомчою Комісією з питань діяльності 
підприємств та організацій громадських ор-
ганізацій інвалідів (далі – Комісія) [10, 
с. 152]. 

Процедура надання підприємствам гро-
мадських організацій інвалідів державної 
допомоги нормативно врегульована, нале-
жним чином відпрацьована. З метою визна-
чення доцільності надання державної допо-
моги підприємствам громадських організа-
цій інвалідів у вигляді пільг з оподаткування 
Комісією та регіональними комісіями прово-
диться ретельний аналіз їх діяльності. Та-
кий підхід дає можливість оцінювати діяль-
ність підприємства з погляду його значущо-
сті для соціального захисту на ньому інвалі-
дів, які працюють, можливості працевлаш-
тування інвалідів, а не лише з погляду від-
повідності підприємства прямим вимогам 
законодавства (середньооблікова чисель-
ність інвалідів, які мають там основне місце 
роботи, становить не менше 50% від зага-
льної чисельності працівників; фонд оплати 
праці таких інвалідів становить не менше 
25% суми загальних витрат на оплату праці; 
безпосереднє виготовлення товарів; розмір 
середньомісячної заробітної плати інвалідів 
в еквіваленті повної зайнятості не менший 
за законодавчо встановлений розмір міні-
мальної заробітної плати тощо). Пільги під-
приємствам надаються за умови реального 
працевлаштування на них інвалідів та ана-
лізу соціальної значущості підприємств, яка 
характеризується фінансуванням соціаль-
них програм для інвалідів, своєчасністю ви-
плати заробітної плати інвалідам та її роз-
міру, відповідністю виробничої діяльності 
фізичним можливостям інвалідів. 

Як показує аналіз роботи, вказана про-
цедура є достатньо ефективною та значно 
спрощує відносини підприємств та організа-
цій громадських організацій інвалідів з орга-
нами державної податкової служби. Діяль-
ність Комісії дає можливість принципово 
підходити до вирішення питання щодо піль-
гового оподаткування підприємств, засно-
ваних громадськими організаціями інвалідів, 
і зменшувати навантаження на Державний 
бюджет. 

Розмір державної фінансової допомоги 
ГОІ, право на отримання якої було надано 
Комісією, має динаміку до зростання (див. 
табл.). 

Таблиця 
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Державна допомога, надана підприємствам громадських організацій інвалідів  
за рішенням Комісії у 2003–2007 рр. 

Показники 
Роки 

2003 2004 2005 2006 2007 

Фінансова допомога 31,4 33,2 29,6 42,4 65,7 

Пільги з оподаткування 94,5 153,3 101,9 83,3 163,4 

Напрями спрямування коштів, отриманих від засто-
сування пільг з оподаткування, у тому числі: 

     

- виробничі потреби (модернізація виробництва, 
поліпшення основних фондів, освоєння нових видів 
продукції) 

43,4 75,4 48,4 31,4 67,9 

- соціальні потреби інвалідів, утримання соціальної 
сфери, поповнення обігових коштів тощо 

51,1 77,9 53,5 51,9 97,3 

 
Так, якщо у 2003 р. розмір цієї допомоги 

становив 31,4 млн грн, то у 2007 р. – 
65,7 млн грн, відповідно (зростання більше 
ніж у 2 рази). 

Розмір державної допомоги, що надаєть-
ся за рішенням Комісії підприємствам гро-
мадських організацій інвалідів у вигляді пільг 
з оподаткування за рахунок адміністративно-
господарських санкцій, що надходять до Фо-
нду соціального захисту інвалідів, становив у 
2003 р. – 94,5 млн грн, 2004 р. – 153,3 млн грн, 
2005 р. – 101,9 млн грн, 2006 р. – 83,3 млн грн, 
2007 р. – 163,4 млн грн (за п’ять років збіль-
шення становить 49,9 млн грн, або у 1,7 раза). 

При цьому, відповідно, зросла й кількість 
підприємств громадських організацій інвалі-
дів, які користуються пільгами з оподатку-
вання. Так, за даними Мінпраці України, у 
2002 р. кількість підприємств громадських 
організацій інвалідів, які користуються таки-
ми пільгами, становила 363 підприємства, у 
2006 р. – 399 підприємств, відповідно, та за 
9 місяців 2007 р. їх кількість становила вже 
401 підприємство. 

Вивільнені заощаджені кошти від пільгово-
го оподаткування підприємства громадських 
організацій інвалідів спрямовують, у першу 
чергу, на матеріально-технічне забезпечення 
своєї діяльності, модернізацію виробництва, 
освоєння нових видів продукції, створення 
нових робочих місць для осіб з інвалідністю, 
підтримку соціальної інфраструктури, фінан-
сування соціальних програм для громадян з 
обмеженими можливостями тощо. Так, УТОГу 
за 5 років (2003–2007 рр.) всього було виділе-
но безповоротної фінансової допомоги Фон-
дом соціального захисту інвалідів на суму 
52,114092 тис. грн. За рахунок цих коштів, які 
було використано на технічне переоснащення 
підприємств УТОГ, створено 416 нових та 
збережено 2510 існуючих робочих місць для 
інвалідів [10, с. 152–153]. 

Завдяки зазначеній допомозі на підпри-
ємствах громадських організацій інвалідів 
збільшуються обсяги виробництва та реалі-
зації товарів, робіт, послуг, заробітна плата 
інвалідів, що працюють, суттєво зменшуєть-
ся заборгованість із виплати заробітної пла-
ти тощо. 

Основними видами діяльності підпри-
ємств громадських організацій інвалідів є 

виробництво товарів народного споживан-
ня, продуктів харчування, виготовлення 
пластмасових виробів, поліграфічної проду-
кції, складання газових плит, пральних ма-
шин, шиття різних видів одягу, надання по-
бутових та юридичних послуг, торговельна 
діяльність тощо. 

Фінансово-економічний стан цих підпри-
ємств громадських організацій інвалідів за-
лежить від наявності державного (регіона-
льного) замовлення на виготовлення ними 
продукції. З метою сприяння в наданні пріо-
ритетів при розміщенні державного замов-
лення регіональні комісії в межах своєї ком-
петенції доводять до розпорядників коштів 
державного та місцевих бюджетів перелік 
продукції, що виробляється підприємствами 
громадських організацій інвалідів. 

Таким чином, підприємства громадських 
організацій інвалідів – це соціально-
економічні підприємства, які роблять серйо-
зний внесок у працевлаштування громадян 
з інвалідністю, їх інтеграцію в суспільство. 
Отже, державна підтримка таких підпри-
ємств буде сприяти забезпеченню зайнято-
сті інвалідів, які не можуть (або не хочуть) 
працевлаштуватися на вільному ринку пра-
ці. 

ІV. Висновки 
Збільшенню зайнятості інвалідів сприяє 

розвиток їх підприємницької та індивідуаль-
но-трудової діяльності. З огляду на це, ми 
пропонуємо надавати інвалідам-підприєм-
цям пільгову фінансову підтримку за раху-
нок коштів Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування Украї-
ни на випадок безробіття та інших фондів; 
запровадити повне звільнення від оподат-
кування не менше як на 5 років малих підп-
риємств, створених інвалідами, та інвалідів-
підприємців; організувати оволодіння інва-
лідами суміжних спеціальностей відповідно 
до попиту на ринку праці; створити у ряді 
міст інвабізнес-інкубатори з надання підт-
римки інвалідам, які починають підприємни-
цьку діяльність. Вирішити проблему соціа-
льного захисту малих підприємців шляхом 
поширення на них умов надання соціальної 
та матеріальної допомоги при захворюванні, 
інвалідності на виробництві, врахування 
стажу роботи при нарахуванні пенсій тощо. 
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Залученню інвалідів до підприємництва, 
організації власної справи, у тому числі ін-
дивідуальної трудової діяльності, сприятиме 
розроблення пакету нормативно-правових 
документів щодо: спрощення реєстрації 
спеціалізованих підприємств та малих підп-
риємств інвалідів; надання їм безвідсотко-
вих позик та фінансової допомоги; забезпе-
чення замовленнями на виготовлення про-
дукції; надання пільг з оподаткування. Вико-
нання положень Закону України “Про на-
родні художні промисли” сприятиме залу-
ченню до самозайнятості інвалідів, які ма-
ють здібності до малярства. Для сприяння 
реалізації товарів (послуг), що виготовля-
ються підприємствами інвалідів, а також 
окремими інвалідами, потрібно, щоб місцеві 
органи влади допомагали у формуванні тор-
говельної мережі. При цьому необов’язково 
створювати окремі торговельні підприємст-
ва. Можна використовувати невеликі відді-
лення (секції) у тих торгівельних організаці-
ях, що вже функціонують, а через засоби 
масової інформації слід постійно й операти-
вно рекламувати ці товари та послуги. 
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The personal touches of socio-economic 

development of cities of district value, problem 
of their development are considered in the arti-
cle. Their role is shown in economic develop-
ment of territory, region and country. Priorities 
of public policy of development of cities of dis-
trict value are examined. Basic recommenda-

tions are formed in relation to working out ur-
gent problems of such cities and integration of 
their territorial-economic complexes in unique 
socio-economic space of Ukraine. 

Анотація 
У статті розглянуто характерні риси та 

проблеми соціально-економічного розвитку 
міст районного значення. Показано їх роль у 
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господарському розвитку території, регіону 
та країни. Досліджено пріоритети державної 
політики розвитку міст районного значення. 
Сформовано базові рекомендації щодо ви-
рішення нагальних проблем таких міст та 
інтеграції їх територіально-господарських 
комплексів у єдиний соціально-економічний 
простір України. 

Ключові слова 
Соціально-економічний розвиток, держа-

вна політика, територія, місто районного 
значення, промислове виробництво, підпри-
ємство, місцевий бюджет, видатки. 

І. Вступ 
Сучасною ознакою розвитку міст район-

ного значення є те, що більшість з них за-
безпечує соціально-культурне та комуналь-
но-побутове обслуговування населення 
прилеглих територій. Відтак посиленої уваги 
потребує аналіз проблем розбудови та збе-
реження інфраструктури соціально-куль-
турної сфери і житлово-комунального гос-
подарства таких міст. Міста районного зна-
чення відіграють значну роль у формуванні 
ресурсного потенціалу регіону та країни, що 
потребує уваги до їх трудових, фінансових, 
соціальних, економічних, демографічних та 
культурних ресурсів. Загалом, розвиток міс-
та районного значення, як і будь-якого іншо-
го, повинен мати на меті в кінцевому підсу-
мку забезпечення показників життя мешкан-
ця міста на рівні, не нижчому за середні по 
Україні. На порядку денному постало за-
вдання модернізації системи управління 
містами районного значення з метою недо-
пущення поширення негативних тенденцій 
розвитку і створення сприятливого життєво-
го середовища для громадян. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити соціально-

економічний розвиток міст районного зна-
чення, проаналізувати їх роль у господарсь-
кому розвитку території, регіону та країни. 

ІІІ. Результати 
Статус міста районного значення визна-

чається за залишковим принципом – факти-
чно його отримують усі міста, що не здобу-
ли статусу міста обласного, республікансь-
кого значення чи іншого спеціального стату-
су. При цьому до категорії міст обласного 
значення можуть бути віднесені міста, які є 
економічними і культурними центрами, ма-
ють розвинуту промисловість, комунальне 
господарство, значний житловий фонд, із 
чисельністю населення понад 50 тис. осіб, а 
також потребують для свого подальшого 
економічного і соціального розвитку управ-
ління з регіонального рівня. В окремих ви-
падках до категорії міст обласного значення 
може бути віднесено міста з кількістю насе-
лення менше 50 тис. осіб, якщо вони мають 
важливе промислове, соціально-культурне 

та історичне значення, перспективи зрос-
тання чисельності населення тощо. 

Роль міст районного значення в соціаль-
но-економічному розвитку територій визна-
чається такими чинниками: 

1. Міста районного значення є однією з 
базових одиниць місцевого самоврядуван-
ня, що визначає їх значну роль у розбудові 
місцевої демократії. 

2. У системі адміністративно-терито-
ріального устрою міста районного значення 
(разом з іншими містами, селищами та се-
лами) мають провідне значення як первинна 
ланка державотворення, значна частина їх є 
адміністративними центрами районів, що 
іноді викликає суперечності в розподілі пов-
новажень між керівниками міста і району. 
Крім того, значна частина міст районного 
значення не є центрами відповідних райо-
нів, що створює додаткові перешкоди для 
соціально-економічного розвитку цих міст. 

3. Інтенсифікація процесів урбанізації (з 
1989 р. кількість міст в Україні збільшилась 
на 20 і на початок 2001 р. становила 454 
одиниць, на початок 2009 р. – 459 одиниць 
[3]) спричиняє об’єктивне зростання ролі 
міст районного значення в таких процесах; 
останніми роками збільшилась кількість се-
лищ, які було віднесено до категорії міст 
районного значення. Високі темпи урбаніза-
ції зумовлюють необхідність оптимізації ви-
трат на комунальну сферу і потреби в пос-
туповій заміні застарілого житла. Наслідка-
ми урбанізації є такі явища, як безробіття, 
безпритульність, злочинність, скорочення 
тривалості життя, зростання кількості за-
хворювань, забруднення довкілля, техно-
генні катастрофи, що в комплексі негативно 
позначаються на розвитку міст. 

4. Усі міста районного значення в Україні 
належать до категорії малих міст (з насе-
ленням до 50 тис. осіб), що зумовлює спе-
цифіку їх соціальної та виробничої інфра-
структури. Це переважно міста з обмежени-
ми можливостями щодо розширення проми-
слового виробництва, але сприятливими 
умовами для розміщення підприємств соці-
альної, культурно-побутової, комунальної 
сфери для задоволення потреб мешканців 
міст та району. 

5. Окремі міста районного значення є 
монофункціональними – тобто з одним-
двома профільними підприємствами, на-
вколо яких концентрується вся життєдіяль-
ність міста. Це зумовлює посилену увагу до 
збереження виробничої діяльності таких 
міст у період загострення кризових явищ в 
економіці та соціальній сфері. 

6. Процеси урбанізації є закономірними 
й зумовлені процесами індустріалізації, кон-
центрації виробництва і населення, тому 
міста районного значення є найбільш роз-
винутими центрами в межах району, а роз-
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виток прилеглої до них території можна 
охарактеризувати значною мірою як депре-
сивний. Переважна частка економічної дія-
льності на території всього району зосере-
джується у містах районного значення, оскі-
льки лише вони володіють мінімально роз-
винутою виробничою, транспортною та ко-
мунікаційною інфраструктурою. Відтак, аси-
метрія регіонального розвитку в межах 
України накладається на асиметрію всере-
дині самих районів, випереджаюче зростан-
ня міст і занепад периферії. 

Вивчення соціально-економічного розви-
тку міст районного значення є винятково 
важливим для економічного розвитку райо-
ну, оскільки саме в цих містах реалізуються 
потреби життєдіяльності дедалі більшої кі-
лькості людей. Управління соціально-еконо-
мічним розвитком міст потребує вдоскона-
лення механізмів правового забезпечення їх 
функціонування, що полягає у чіткому роз-
поділі повноважень між представницькою 
владою міст та виконавчою владою району, 
та узгодження суперечностей між ними. 

Правові умови існування міст районного 
значення визначені Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, в якому 
зазначені функції міських рад, їх виконавчих 
органів та голів міських рад у містах район-
ного значення (розділ II зазначеного Зако-
ну). Стосовно особливостей соціально-еко-
номічного розвитку міст районного значення 
слід зазначити, що до їх функціонування 
можна застосувати Генеральну схему пла-
нування території України. Зокрема, в Гене-
ральній схемі визначено такі завдання пер-
спективного розвитку для міст, як урізнома-
нітнення виробничої бази або ж розвиток 
профільних сфер виробництва, створення 
умов для самостійної зайнятості населення, 
захист традиційного характеру середовища, 
активізація умов для розвитку природного, 
історико-культурного та курортного потенці-
алу. 

Не менш важливим нормативно-право-
вим актом щодо врегулювання діяльності 
міст районного значення є також Загально-
державна програма розвитку малих міст, 
згідно з якою до малих міст відносяться міс-
та із населенням до 50 тис. осіб – адже міс-
та районного значення саме й мають насе-
лення в цих кількісних рамках. 

За питомою вагою населення, зайнятого 
в різних сферах економічної діяльності, ви-
діляються такі категорії малих міст, біль-
шість яких є і містами районного значення 
[2]: 
– міста з переважно промисловими функ-

ціями; 
– транспортні вузли; 
– санаторно-курортні та рекреаційні центри; 
– історичні, історико-архітектурні, культу-

рні та туристичні центри; 

– адміністративні центри районів; 
– господарські центри місцевого значен-

ня; 
– центри низових локальних систем роз-

селення, що виконують функції з надан-
ня населенню соціально-культурних, 
комунально-побутових та інших послуг. 

Найбільш поширеними серед них (до 
50% загальної кількості) є міста, які нале-
жать до категорії центрів низових локальних 
систем розселення та господарських центрів 
місцевого значення. На другому місці за пи-
томою вагою (до 25% населення) знахо-
дяться міста з переважно промисловими 
функціями, з відносно розвинутою економі-
чною базою. 

В Україні фахівцями Асоціації міст Украї-
ни та громад була розроблена Хартія міст 
України, в якій зазначено, що питання регу-
лювання розвитку міст мають стосуватися в 
основному таких аспектів: підтримання жит-
тєздатності міст і створення в них можливо-
стей для соціального і культурного розвитку; 
відновлення наявного житлового фонду; 
покращення навколишнього середовища в 
містах; залучення громадськості до розвитку 
міст. Проте ця Хартія не отримала належно-
го правового статусу і не стала основопо-
ложною при регулюванні розвитку міст та 
вирішенні їх проблем [1]. 

Розміщення міст районного значення, як і 
міської мережі поселення загалом, є нерів-
номірним по території України, що зале-
жить, насамперед, від рівня урбанізованості 
територій. Так, найбільша кількість міст ра-
йонного значення наявна у Львівській обла-
сті – 35, що становить 80% загальної кілько-
сті міських поселень у регіоні. Наступними 
за кількістю міст районного значення є висо-
коурбанізовані Донецька (24 міста або 46%, 
відповідно) та Луганська (23 міста або 62%) 
області. Найменше таких міст у Миколаївсь-
кій області (4 міста або 44%, відповідно) та 
АР Крим (5 міст або 31%) [3]. 

Фактично, половина українських міст ра-
йонного значення розташована лише в шес-
ти регіонах. При цьому показово, що найбі-
льша частка міст зі статусом району – у 
Тернопільській (94%) та Чернівецькій (82%) 
областях [3]. Це зумовлено особливостями 
територіального розміщення населення цих 
регіонів, специфікою місцевості (наприклад, 
гірські території тощо), а також відсутністю 
великих населених пунктів, які за потенціа-
лом відповідають республіканському, обла-
сному або іншому спеціальному статусу. 

Переважною спеціалізацією міст район-
ного значення в Україні є гірничодобувна 
промисловість, енергетика, хімічна і нафто-
хімічна промисловість, переробка сільсько-
господарської сировини тощо. 

Населення жодного з міст районного 
значення в Україні не досягає 40 тис. осіб. 
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Лише у 5% міст районного значення в Укра-
їні чисельність населення перевищує 
25 тис. осіб; 9% міст мають населення від 
20 до 25 тис. осіб; у 54% міст проживає від 
10 до 25 тис. осіб. Станом на початок 
2008 р. у середньому в одному місті районного 
значення в Україні проживало 13,4 тис. осіб. 
Найбільша середня чисельність населення 
міста районного значення – у Київській 
(18,7 тис. осіб), Рівненській (17,7 тис. осіб), 
Херсонській (17,5 тис. осіб), Хмельницькій 
(17,5 тис. осіб) та Харківській (17,3 тис. осіб) 
областях. Найменша – у Тернопільській 
(10,1 тис. осіб), Львівській (10,3 тис. осіб), 
Волинській (9,1 тис. осіб) та Чернівецькій 
(7,8 тис. осіб) областях [3]. 

Сучасне соціально-економічне станови-
ще міст районного значення зумовлене тим, 
що переважна більшість міст районного 
значення виявилася неспроможною побуду-
вати ефективний господарський комплекс у 
той спосіб, у який це було можливим у ве-
ликих містах, містах обласного значення. 
Економічна основа розвитку таких міст була 
сформована ще в період до здобуття неза-
лежності і не зазнала позитивних трансфо-
рмацій виробничої та соціальної структури 
внаслідок недостатнього обсягу капіталовк-
ладень. Ці міста є слабко залученими до 
суспільного поділу праці, а їх господарські 
комплекси неконкурентоспроможні в сучас-
них умовах. 

Основними проблемами економічного і 
соціального розвитку міст районного зна-
чення є [1]: 

1. Значне відставання за основними по-
казниками соціально-економічного розвитку, 
як абсолютними, так і розрахованими на 
душу населення, від міст обласного значен-
ня. 

2. Неконкурентоспроможна структура 
економіки. Більшість міст районного значен-
ня має моногалузеву спеціалізацію, вироб-
ництво не диверсифіковане, малорозвинуте 
виробництво товарів народного споживан-
ня, що обмежує можливості реструктуриза-
ції економіки таких міст. Із сфери послуг у 
містах районного значення найбільше пред-
ставлені торгівля, побутове обслуговування 
населення, консалтингові операції, де зосе-
реджена найбільша частка працівників. Така 
структура підприємницької діяльності дава-
ла змогу економічним агентам міст районно-
го значення пристосуватись до ринкових 
умов господарювання та пережити кризові 
явища трансформаційного періоду, проте 
виявилась неперспективною з погляду 
створення доданої вартості, інноваційних та 
інвестиційних напрямів конкурентоспромож-
ного розвитку. 

3. Недостатність обсягів коштів міських 
бюджетів для фінансування розвитку міст. 
Низький рівень бюджетного фінансування 

міст районного значення зумовлений на-
самперед, тим, що в них не встановлені 
прямі бюджетні відносини з державним бю-
джетом, на відміну від міст обласного зна-
чення, областей та районів. Місцеві бюдже-
ти загалом позбавлені реальних доходних 
джерел, крім загальнодержавного переда-
ного податку з доходів фізичних осіб і влас-
не плати за землю та податку з власників 
транспортних засобів. Крім того, через не-
завершеність бюджетної реформи район є 
центром перерозподілу коштів до низового, 
базового рівня місцевих бюджетів. Кошти 
міського бюджету подекуди витрачаються 
на потреби всього району, що викликає не-
вдоволення з боку міської влади міст ра-
йонного значення і спричинює конфлікти між 
виконавчою владою в особі представників 
районної державної адміністрації та пред-
ставницької влади в особі міськради. 

4. Втрата демографічного потенціалу та 
низькі темпи формування середнього класу. 
Через недостатні обсяги фінансування з 
державного бюджету в таких містах біль-
шою мірою занепадало житлово-комуналь-
не господарство, аварійним є стан об’єктів 
водопостачання та каналізаційних мереж, 
енерго- і теплопостачання, малорозвинутою 
є сфера транспорту, шляхів сполучення за-
непадають об’єкти соціальної інфраструкту-
ри, низькими є темпи будівництва житла 
тощо. Населення малих міст поступово ста-
рішає. Більшість підприємств у містах ра-
йонного значення є малими, що не сприяє 
зростанню дохідної частини місцевих бю-
джетів у них, відповідно, рівень доходів міс-
цевих бюджетів у розрахунку на душу насе-
лення значно нижчий, ніж в інших містах. 

5. Проблеми формування та збережен-
ня об’єктів комунальної власності. Розмежу-
вання майна і, відповідно, формування по-
даткової бази відбуваються повільно. Пере-
дання об’єктів соціального та комунального 
життєзабезпечення з балансу підприємств 
до відання органів місцевої влади призвело 
до фінансування таких об’єктів за залишко-
вим принципом. 

6. Занепад соціальної інфраструктури та 
житлово-комунального господарства. У по-
чатковий період розмежування власності на 
рівні територіальних громад у комунальну 
власність були передані об’єкти соціальної 
інфраструктури – школи, дитячі садки, підп-
риємства комунального забезпечення, тор-
гівлі та побутового обслуговування насе-
лення. Частина з них була приватизована; в 
основному це були підприємства, здатні 
приносити прибуток – у сфері побуту та тор-
гівлі. Натомість школи, дитячі садки, літні 
табори були передані з балансу багатьох 
підприємств на утримання органам місцевої 
влади, що спричинило необхідність пошуку 
джерел і для їх фінансування. Основною 
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причиною критичного стану житлово-
комунального господарства міст районного 
значення стало не лише старіння фондів, а 
й невміння правильно розпоряджатися кош-
тами, що надходять від населення як опла-
та за комунальні послуги. 

7. Проблеми у сфері житлового будівни-
цтва та управління земельними ресурсами. 
Зокрема, це стосується питань надання зе-
мельних ділянок для індивідуальної або ко-
рпоративної забудови, які потім важко вилу-
чити для загальної потреби, наприклад, на 
прокладення інфраструктурних мереж, ко-
мунікацій, будівництва доріг тощо. У біль-
шості міст районного значення складається 
ситуація, коли значних капіталовкладень 
потребує не будівництво нових житлових 
будинків, а реконструкція старих та віднов-
лення житлового фонду. Відповідно, це пот-
ребує коштів, і в умовах недостатнього об-
сягу коштів місцевих бюджетів зростає пот-
реба у залучених ресурсах – інвестиціях, 
або муніципальних запозиченнях. 

Слід відзначити, що проблеми наповнен-
ня бюджету, ділової та інвестиційної актив-
ності керівництво міст районного значення 
(особливо тих, де кількість населення пере-
вищує 20 тис. осіб) часто пов’язує саме з 
таким адміністративним статусом. Прикла-
дами цього є, зокрема, м. Боярка та м. Украї-
нка Київської області, які претендують на 
отримання статусу міст обласного значення 
та вважають його відсутність реальною пе-
решкодою для подальшого розвитку. 

Отже, на нашу думку, низький рівень ро-
звитку міст районного значення, що навіть в 
умовах кризи є осередками стабільності, та 
всього району як депресивної території, при 
невтручанні в ситуацію зберігатиметься і 
надалі. Це не дасть змоги сформувати єди-
ний господарський простір, перешкоджати-
ме інтеграції економіки міст в економіку 
всього регіону, формуванню економічних 
угруповань для стимулювання розвитку ра-
йонів, регіонів та країни в цілому. Докризо-
вий період економічного розвитку в Україні 
більше сприяв проведенню децентралізації 
управління господарськими процесами, нині 
ж міста мають не тільки продовжувати ре-
формування систем життєзабезпечення, а й 
“виживати” в умовах кризи. 

Стратегічним напрямом соціально-
економічного розвитку міст районного зна-
чення є поступове подолання диспропорцій 
між рівнями розвитку виробничої та соціа-
льної інфраструктури порівняно з великими 
містами України. Складовими механізму 
досягнення цієї мети є: 

1. Формування нових підходів до систе-
ми управління містом, запровадження прин-
ципово нових елементів планування та про-
гнозування розвитку. У містах міська влада 
слабко застосовує такі інструменти, обме-

жуючись розробленням програм соціально-
економічного розвитку міста. У програмних 
документах жодного з регіонів не міститься 
окремих положень стосовно міст районного 
значення. Фактично, програмування їх роз-
витку здійснюється як частин відповідних 
районів, відтак залишаються невраховани-
ми власні потреби міста. Натомість прогно-
зи соціально-економічного розвитку на се-
редньострокову перспективу могли б стати 
аналітичними документами імперативного 
або рекомендаційного характеру і повинні 
були б передбачати врахування інтересів 
бізнес-структур, органів влади та населення 
при виборі напрямів розвитку міста та меха-
нізмів їх здійснення. Інструментами реалі-
зації такого середньострокового прогнозу 
можуть стати цільові програми, що стосу-
ються певних сфер життєдіяльності міста. 
Такі прогнози мають будуватися на основі 
всебічного аналізу виробничого, соціально-
го та інфраструктурного потенціалу міста, 
дослідження конкурентних переваг міста, 
визначення його місця в рейтингу інших по-
дібних міст. Програма розвитку конкретного 
міста має бути включена в контекст загаль-
ної стратегії розвитку району, регіону, дер-
жави. 

2. Чіткий розподіл повноважень і відпо-
відальності з управління комунальним та 
державним майном, земельними ресурса-
ми, фінансовими і матеріальними активами, 
акціями підприємств, між органами пред-
ставницької та виконавчої влади, узгоджен-
ня інтересів міської та районної влад. 

3. Співпраця органів місцевої влади, пі-
дприємців та населення в напрямі вироб-
лення спільної політики в тих сферах, де 
найбільше перетинаються їх інтереси, осо-
бливо щодо ефективного використання 
майна та земельних ресурсів, з метою пе-
решкоджання неефективній забудові міст, 
розпродажу земельних ділянок, недоотри-
манню коштів при неправильному оціню-
ванні об’єктів продажу. 

4. Консолідація зусиль територіальної 
громади та органів виконавчої влади в ре-
формуванні провідних галузей економіки 
міста, модернізації ключових інфраструкту-
рних об’єктів, реалізації перспективних інве-
стиційних проектів, реалізації єдиних підхо-
дів у бюджетній і податковій політиці, місто-
будуванні, екології. 

5. Використання можливостей міст для 
саморозвитку на основі наявних ресурсів, 
тобто ефективного використання потенціа-
лу. Пріоритетами при цьому мають стати: 
активізація розвитку житлово-комунального 
господарства, розвиток освітньої галузі, ра-
ціональне використання коштів бюджету, 
випуск муніципальних облігацій, ефективне 
використання земельних ресурсів, покра-
щання якості життя населення. Це можна 
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здійснити шляхом розроблення програм 
розвитку міста, що базуються на прогнозних 
показниках, яких реально досягти, забезпе-
чення необхідних людських, виробничих та 
матеріально-фінансових ресурсів для реа-
лізації програми. Органи влади разом із біз-
нес-структурами мають спрямувати зусилля 
на формування інвестиційного “портрету” 
території, де б визначалися конкурентні пе-
реваги міст порівняно з іншими містами. Та-
кі “портрети” повинні мати відповідне відо-
браження в інформаційних засобах. 

Міста районного значення мають достат-
ній потенціал у сфері інвестиційної приваб-
ливості, щодо розміщення нових вироб-
ництв, у тому числі високотехнологічних, а 
також пріоритетного розвитку сектора мало-
го підприємництва. Наявність позитивних 
тенденцій у розвитку міст районного зна-
чення є чинником привабливості міста – як 
для інвесторів, так і для потенційних меш-
канців. До таких позитивних чинників нале-
жать: значно нижчий рівень безробіття, ніж 
в інших містах; удвічі більша кількість вака-
нсій порівняно з кількістю претендентів на 
робочі місця, незважаючи на неможливість 
досягнення ефективної зайнятості внаслідок 
невідповідності пропозиції робочої сили 
кваліфікаційним уподобанням шукачів робо-
ти; значно нижчий рівень цін, ніж в інших 
містах, та повільні темпи їх зростання; мен-
ше соціальне розшарування, менша загроза 
виникнення соціальних напружень. Крім то-
го, зосередження міського та районного са-
моврядування і районної влади в одному 
місті може стати елементом інвестиційної 
привабливості та конкурентною перевагою 
відповідного міста. 

Для ефективного використання наявного 
потенціалу міст і його конкурентних переваг 
необхідно першочергово вирішити комплекс 
проблем, що постали перед такими містами, 
зокрема, в таких сферах. 

1. У сфері земельних відносин та жит-
ловій політиці: 
– врегулювання питання приватизації зе-

мельних ділянок у містах з метою узго-
дження інтересів забудовників та орга-
нів влади; 

– забезпечення пріоритетності формуван-
ня цілісних майнових житлових компле-
ксів. 

2. У сфері формування достатнього об-
сягу фінансових ресурсів для вирішення 
проблем міст районного значення: 
– запровадження податку на нерухомість 

як джерела доходів бюджетів місцевого 
самоврядування, у тому числі міських; 

– розширення прав органів місцевого са-
моврядування щодо випуску муніципа-
льних облігацій; 

– розроблення механізму встановлення 
прямих бюджетних відносин бюджетів 

міст районного значення із Державним 
бюджетом. 

3. У сфері управління містом: 
– розроблення і прийняття Хартії міст 

України; 
– чіткий розподіл повноважень та відпові-

дальності між органами представниць-
кої та виконавчої влади у питаннях 
управління комунальним та державним 
майном, земельними ресурсами, фінан-
совими і матеріальними активами, акці-
ями підприємств; 

– внесення доповнень до механізмів реалі-
зації Загальнодержавної програми роз-
витку малих міст шляхом розроблення 
спеціальних способів регулювання соці-
ально-економічного розвитку міст ра-
йонного значення; 

– врахування інтересів органів місцевого 
самоврядування, суб’єктів господарю-
вання та мешканців міст при розробленні 
планових і прогнозних документів розвит-
ку міста, впровадження ринкових інстру-
ментів і організаційно-правових форм 
партнерської участі органів влади та бі-
знесу в реалізації стратегії соціально-
економічного розвитку міста; 

– запровадження середньострокового про-
гнозування соціально-економічного роз-
витку міст районного значення як відо-
кремленої частини прогнозу розвитку 
району. 

4. У сфері підвищення інвестиційної 
привабливості міст районного значення: 
– запровадження районними радами та 

районними адміністраціями механізму 
формування рейтингу міст районного 
значення з метою залучення інвестицій; 

– надання при здійсненні санації підпри-
ємства в містах районного значення пе-
реваги підприємствам структуроутворю-
вальних галузей; 

– надання державного бюджету фінансо-
вої підтримки у вигляді цільових про-
грам містам районного значення для 
реструктуризації містоутворювальних 
підприємств та збереження інженерних 
споруд і комунікацій. 

5. У сфері міжнародного співробітництва: 
– активізація формування інституту міст-

партнерів із містами країн Європейсько-
го Союзу з метою імплементації досвіду 
господарської діяльності таких міст, 
створення умов для інтенсифікації зов-
нішньоекономічної діяльності, покра-
щання доступу до інноваційних техноло-
гій; 

– ратифікація Європейської хартії міст з 
метою демонстрації намірів України 
пристосувати механізми управління міс-
тами до європейських стандартів. 
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ІV. Висновки 
Реалізація зазначених напрямів рефор-

мування соціально-економічного розвитку 
міста дасть змогу реорганізувати житлово-
комунальне господарство, забезпечити на-
селення послугами комунальної сфери на-
лежної якості, сприятиме оздоровленню га-
лузі будівництва (у тому числі соціального 
житла), інфраструктурних систем життєза-
безпечення міста, розвитку ресурсного по-
тенціалу міст, дасть можливість вдоскона-
лити систему управління соціально-еконо-
мічним розвитком міста. 
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І. Вступ 
З 2004–2005 рр. спостерігається суттєве 

посилення уваги до соціальної політики як в 
офіційних державних документах та практи-
чних діях державної влади, так і в програм-
них документах та публічній активності 
практично всіх політичних сил. Таке поси-
лення є цілком закономірним, зважаючи на 
те, що після затяжної трансформаційної 
кризи, яка, поряд з іншим, призвела до гли-
бокого “провалу” в рівні та якості життя на-
селення України, відновлення економічного 
зростання не продемонструвало належної 
кореляції з поліпшенням соціальних показ-
ників. Економічне зростання супроводжува-

лося посиленням диференціації доходів між 
дохідними групами, а також за регіональною 
та професійною ознаками [2]. 

Водночас ситуація, що склалася в еко-
номіці України в останні роки під впливом як 
світових економічних тенденцій, так і внут-
рішніх проблем вітчизняної економіки, ство-
рила передумови для зміни ситуації. У стат-
ті запропоновано стратегічні орієнтири фо-
рмування соціальної політики, інтегрованої 
із завданнями економічного розвитку країни. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити формування 

державної соціальної політики України. 
ІІІ. Результати 
Різні фундаментальні підходи, а також 

особливості соціальної політики української 
держави досліджувались та розроблялись 
багатьма вітчизняними вченими, серед них: 
В. Бідак, В. Гайдуцький, Л. Гончарук, Е. Лі-
банова, О. Палій, С. Сіденко, А. Сіленко, 
В. Скуратівський та інші. 

Особливу увагу вивченню механізмів ак-
тивізації соціальної політики на державному 
рівні надають такі відомі вітчизняні науковці, як 
А. Амоша, Н. Борецька, С. Вовканич, Т. Заєць, 
А. Крупнік, В. Мандибура, В. Новиков, О. Нові-
кова, У. Садова, Л. Семів та П. Шевчук. Окре-
мі аспекти проблеми погляду державного 
управління розглядали А. Дегтяр, Д. Кара-
мишев, В. Нікітін, Г. Одинцова та інші. 

На нашу думку, основна проблема соці-
альної політики в Україні полягає в її хибно-
му сприйнятті як засобу пом’якшення нега-
тивних соціальних наслідків активного роз-
витку ринкової економіки, “компромісного 
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рішення” задоволення соціальних потреб 
суспільства за рахунок фіскального обме-
ження сприятливості умов розвитку приват-
ного бізнесу. Подібний підхід зумовив появу 
в економічній політиці України певного анта-
гонізму між завданнями економічного та со-
ціального розвитку. Як наслідок, сформува-
лася тенденція до вирішення нагальних пи-
тань соціальної сфери за рахунок відкла-
дення вирішення завдань розвитку. 

Зокрема, необхідністю мобілізації бю-
джетних надходжень на фінансування зрос-
таючих видатків на соціальні програми було 
практично заблоковано запровадження по-
даткових інструментів стимулювання інвес-
тиційної та інноваційної діяльності. Чи не 
найбільш показовою в цьому сенсі є “доля” 
Закону України “Про інноваційну діяльність”. 
За залишковим принципом відбувається 
фінансування бюджетних видатків розвитку 
[1]. 

Побоювання втрати належної динаміки 
податкових надходжень у короткостроково-
му періоді є одним з мотивів багаторічного 
затягування з прийняттям Податкового ко-
дексу України. Неминучість непопулярних 
складових у процесі реформування системи 
житлово-комунального господарства, охо-
рони здоров’я, системи пенсійного забезпе-
чення практично загальмувала реформи в 
цих сферах. 

Слід наголосити, що життєздатності по-
дібної “антагоністичної” моделі соціальної 
політики сприяла можливість мобілізації зо-
внішніх надходжень: активна динаміка екс-
порту, простий доступ до відносно недоро-
гих позичкових ресурсів тощо. Оскільки оці-
нювання ефективності економічної динаміки 
здійснювалося, насамперед, з погляду фі-
нансового наповнення фіскальної сфери, 
негативні структурні зрушення в національ-
ній економіці, формування макроекономіч-
них диспропорцій та посилення ризиків де-
стабілізації залишалися поза сферою уваги 
політики держави. 

Зокрема, навіть незважаючи на очевидне 
загострення макроекономічних диспропор-
цій у 2007–2008 рр.: надмірне зростання 
короткострокових зовнішніх запозичень, різ-
ке погіршення сальдо зовнішньої торгівлі, 
сплеск інфляційних тенденцій, в Україні бу-
ло продовжено нарощування фіскального 
вилучення коштів на потреби споживання: у 
січні-травні 2008 р. видатки зведеного бю-
джету України зросли на 46,9% (у 2009 р. – 
на 20,9%), видатки на соціальний захист і 
соціальне забезпечення – на 53,5% (у 2009 р. – 
на 16%). Водночас частка капітальних вида-
тків у загальній сумі видатків зведеного бю-
джету України була найменшою за всі попе-
редні роки і в зазначений період становила 
6% (у січні-травні 2007 р. – 7,9%) [3]. 

Як засвідчили події осені 2008 р., орієн-
тація соціальної політики на здобуття при-
хильності електорату в умовах прискорено-
го повторення політичного циклу та нехту-
вання цілями розвитку і структурної модер-
нізації, які подекуди вимагали прийняття 
непопулярних рішень, не спроможна забез-
печити стабільність соціально-економічного 
розвитку. Соціальний розвиток набув діаме-
трально протилежного спрямування. Як за-
значалося у зверненні Президента України 
до українського народу від 8 жовтня 2008 р., 
“виборчі розрахунки переросли у тотальний 
соціальний популізм, який призвів до най-
вищої в Європі інфляції і зниження соціаль-
них стандартів – заробітної плати, пенсії та 
багатьох інших соціальних програм”. 

Незважаючи на позитивну динаміку зрос-
тання заробітної плати, зберігаються високі 
міжрегіональні відмінності у її рівнях. Вища за 
середній рівень по Україні заробітна плата 
(1736 грн) за чотири місяці 2009 р. була заре-
єстрована лише в чотирьох регіонах: м. Києві 
(2973 грн), Донецькій області (1955 грн), Ки-
ївській області (1834 грн), Дніпропетровській 
області (1810 грн). Найнижчий рівень спо-
стерігався в Тернопільській (1277 грн), Во-
линській (1301 грн), Житомирській (1341 грн) 
областях [3]. 

Одним із ключових чинників, що забез-
печив негативну динаміку заробітної плати, 
є активні інфляційні тенденції, які зберегли-
ся й у першій половині 2009 р. При цьому 
випереджаючими темпами зростали ціни на 
продукти харчування, які в споживчому ко-
шику населення становлять понад 50%. За 
даними Держкомстату України, впродовж 
січня-квітня 2009 р. продукти харчування та 
безалкогольні напої подорожчали на 7,4% 
порівняно з груднем 2008 р. У цілому спо-
живчі ціни зросли на 6,9%. Високі темпи 
зростання споживчих цін знецінюють зар-
плати і трудові заощадження та, в результа-
ті, знижують рівень життя населення. 

Фінансово-економічна криза як наслідок 
зменшення обсягів виробництва, зупинка 
роботи значної кількості підприємств спро-
вокували скорочення виплат премій, затри-
мки з виплатою заробітної плати, відправ-
лення працівників у неоплачувані відпустки, 
звільнення працівників, скорочення робочих 
місць. Зокрема, за даними Державного комі-
тету статистики України, на початку 2009 р. 
зафіксовано значне зростання заборговано-
сті з виплати заробітної плати. 

Починаючи з вересня 2008 р., відбулося 
стрімке зростання кількості зареєстрованих 
безробітних. У березні 2009 р. порівняно з 
відповідним періодом 2008 р. вона збільши-
лась на 37,4%, у той час як у березні 2008 р. 
щодо березня 2007 р. реєструвалося зни-
ження на 18,2% [3]. 
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Погіршення співвідношення між пропози-
цією робочої сили та попитом на неї відбу-
лося за всіма групами професій, при цьому 
найбільш складною є ситуація щодо профе-
сій та спеціальностей, які не потребують 
високого рівня професійної підготовки та 
кваліфікації працівників. Крім того, невідпо-
відність попиту на робочу силу її пропозиції 
в професійно-кваліфікаційному та територі-
альному розрізах зумовлює значну міжрегі-
ональну диференціацію зареєстрованого 
безробіття. Найвищий рівень зареєстрова-
ного безробіття був зафіксований у Черка-
ській області (5,2%), а найнижчий – у м. Ки-
єві (0,7%) [3]. 

Протягом перших місяців 2009 р. спосте-
рігався значний негативний вплив світової 
фінансово-економічної кризи на найважли-
віші параметри соціального розвитку Украї-
ни. 

На наш погляд, підґрунтям для нагрома-
дження системних суперечностей між за-
вданнями економічного та соціального роз-
витку стали такі чинники. 

1. Низька ефективність і надмірна ви-
тратність соціальної сфери. Це пов’язане з 
нереформованістю системи управління, ві-
дпливом кваліфікованих кадрів через низь-
кий рівень заробітної плати, відсутністю ме-
ханізмів цільового надання соціальних пос-
луг, тривалим недоінвестуванням, а відтак – 
зруйнованістю основних фондів тощо. 

2. Переважно фіскальний характер фі-
нансування соціальної сфери. Нерозвину-
тість механізмів диверсифікації надання 
соціальних послуг та стихійність у запрова-
дженні платного сегмента цієї сфери зумо-
вили надмірне фінансове навантаження на 
державний і місцеві бюджети при розпоро-
шенні та низькому контролі за цільовим ви-
користанням отримуваних бюджетних кош-
тів. 

3. Можливість для суб’єктів господарю-
вання здобуття конкурентних переваг за 
рахунок нехтування соціальною відповіда-
льністю. Практика соціально відповідально-
го ведення бізнесу досить повільно набува-
ла поширення серед вітчизняних підпри-
ємств. Зловживання можливостями повіль-
ного збільшення заробітної плати в регіонах 
чи сегментах ринку праці, де наявний над-
лишок робочої сили, збереження несприят-
ливих умов праці, екологонебезпечних спо-
собів виробництва нерідко зумовлювали 
збереження значної конфліктності у відно-
синах між бізнесом та працівниками, бізне-
сом і місцевою владою. 

4. Відсутність реально діючого ринку 
праці. Неадекватність механізмів регулю-
вання попиту і пропозиції працівників на віт-
чизняному ринку праці зумовила структурні 
деформації в системі професійної підготов-
ки, надлишок фахівців одних та дефіцит ін-

ших спеціальностей, виникнення локальних 
дефіцитів та надлишків працівників в окре-
мих регіонах і, як наслідок, – зниження ефе-
ктивності використання трудового потенціа-
лу нації. 

5. Відсутність належної динаміки проду-
ктивності праці. Зростання заробітної плати 
(а відтак, і соціальних відрахувань), яке сут-
тєво перевищило динаміку продуктивності 
праці, зумовило прогресуюче вилучення 
потенційних інвестиційних ресурсів підпри-
ємств на потреби поточного споживання, що 
сформувало умови для відтворення цього 
розриву. Водночас заробітна плата значною 
мірою втратила стимуляційну функцію оці-
нювання результативності трудової діяль-
ності працівника. 

6. Неефективна структура доходів насе-
лення. Надмірна частка соціальних транс-
фертів, динаміка яких не залежить безпосе-
редньо від рівня економічної активності їх 
одержувачів, не дала змоги встановити на-
лежний зв’язок між економічною динамікою 
та зростанням споживчого попиту. Надто 
висока диференціація доходів за регіональ-
ною та професійною ознаками призводила 
до сегментації споживчого попиту, виник-
нення локальних “перегрівів” ринку, що, 
зрештою, посилювало інфляційний ефект 
загального зростання доходів. 

7. Нерозвинутість механізмів “каналіза-
ції” доходів населення в заощадження. Зро-
стаючі доходи, отримувані населенням, на-
віть ведучи до активного зростання банків-
ських депозитів, де-факто відігравали роль 
акселератора споживчого кредитування. 
Зростання інвестиційного кредитування від-
бувалося значно повільніше, що пригнічу-
вало стимуляційний ефект зростання дохо-
дів для економіки країни. На цьому тлі без-
посереднє зростання споживчого попиту 
вело до збільшення потреби в імпорті для 
його задоволення, що також применшувало 
стимуляційний ефект цього зростання. 

Однак, ситуація, що склалася в економіці 
України останніми роками під впливом як 
світових економічних тенденцій, так і внут-
рішніх проблем вітчизняної економіки, ство-
рила передумови для зміни ситуації. 

По-перше, посилення конкурентних ви-
кликів для української економіки загострило 
важливість максимально ефективного вико-
ристання доступних ресурсів, у першу чергу, 
людських. Відтак суттєво посилилась заці-
кавленість у реалізації потенціалу вітчизня-
ного людського капіталу. Тривалий період 
недофінансування соціальної сфери зумо-
вив суттєве знецінення цієї складової багат-
ства нації, проте водночас показав практич-
ну важливість інвестування в людський капі-
тал, зумовивши збільшення як приватних, 
так і державних вкладень. 
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По-друге, ускладнення ситуації в бюдже-
тній сфері як наслідок впливу світової валю-
тно-фінансової кризи восени 2008 р. зумо-
вило необхідність підвищення ефективності 
бюджетних видатків, у тому числі – на соці-
альну сферу. Відтак, очікується підвищення 
“попиту” на методики посилення цільового 
характеру видатків, зменшення непродукти-
вних втрат тощо. 

По-третє, потреба в раціоналізації зайня-
тості на підприємствах, які опиняються під 
потужним конкурентним тиском, особливо – 
в умовах звуження ринків збуту в період ва-
лютно-фінансової кризи, загострює пробле-
му вдосконалення механізмів регулювання 
пропозиції на ринку праці, підготовки та пе-
репідготовки фахівців, захисту інтересів 
співробітників та звільнених працівників. 

По-четверте, збереження значної інфля-
ційної загрози зумовлює першочерговість 
механізмів мінімізації інфляційного впливу 
соціальних видатків та посилення їх позити-
вного впливу щодо генерації національного 
економічного зростання. 

Виходячи з вищезазначеного, слід конс-
татувати, що в Україні склалися сприятливі 
умови для переходу від розгляду соціальної 
політики як неминучого компромісу на шля-
ху економічного зростання та ринкового ре-
формування економіки – до усвідомлення її 
важливої, а в окремих напрямах – ключової 
ролі у формуванні новітніх конкурентних 
переваг національної економіки. Лише “вбуду-
вавши” соціальну політику нового зразку в 
механізм економічного зростання в ролі од-
ного з потужних генераторів останнього, 
видається можливим за сучасних умов збе-
регти та надалі посилити рівень соціальної 
орієнтованості економіки України, забезпе-
чити передбачений вітчизняним законодав-
ством рівень соціальних стандартів та їх 
поступове наближення до європейських по-
казників. 

Досягнення такої мети вимагає суттєвої 
модернізації соціальної політики держави. 
Основними орієнтирами цієї модернізації є 
такі. 

1. Забезпечення цільового характеру 
пільг соціального спрямування, виключення 
можливостей користування такими пільгами 
осіб, які не мають нагальної потреби в їх 
отриманні, при різкому спрощенні механіз-
мів отримання таких пільг категоріями насе-
лення, що їх потребують. Це вимагатиме: 
– монетизації частини пільг з урахуванням 

світового, у тому числі російського дос-
віду в цьому процесі; 

– нормування пільг з урахуванням вста-
новлених норм споживання житлово-
комунальних, транспортних, медичних 
та інших послуг – з метою виключення 
надмірного споживання з їх використан-
ням; 

– запровадження єдиного реєстру отри-
мувачів та єдиного електронного обліку 
прав на отримання пільг, автоматизація 
процесу надання права на отримання 
пільги; 

– запровадження (на постійній основі – у 
2008 р. подібний ценз було введено За-
коном України “Про Державний бюджет 
на 2008 рік…”) дохідного цензу, досяг-
нення якого веде до позбавлення права 
на отримання пільги. 

2. Підвищення ефективності викорис-
тання бюджетних видатків на соціальну 
сферу, забезпечення їх цільового викорис-
тання, що передбачає: 
– модернізацію управління установами 

соціальної сфери (насамперед – сфери 
охорони здоров’я) за рахунок посилення 
повноважень та ініціативних дій місце-
вих влад; 

– послідовне запровадження страхових 
засад у наданні соціальних послуг при 
беззаперечному та на високому рівні 
забезпеченні надання базових соціаль-
них послуг за рахунок державного бю-
джету; 

– раціоналізацію фінансування установ 
соціальної сфери з диференціацією за-
лежно від їх навантаження, місця роз-
ташування, потреб розвитку; збільшен-
ня інвестиційної складової соціальних 
видатків для уникнення непоправних 
втрат соціальної інфраструктури; 

– диверсифікацію надавачів соціальних 
послуг (насамперед – у житлово-кому-
нальному секторі) з метою забезпечен-
ня максимально ефективного викорис-
тання видатків центрального та місце-
вих бюджетів, коштів кондомінімумів 
тощо. 

3. Посилення впливу держави на розпо-
діл доходів через фіскальні механізми. 
Держава має забезпечити вилучення та пе-
рерозподіл частини отримуваних в суспільс-
тві високих доходів, враховуючи, що значна 
частина таких доходів утворилася не завдя-
ки продуктивності їх отримувачів, а через 
структурну недосконалість вітчизняних рин-
ків. Відтак певне згладжування надмірної 
диференціації доходів можливе за рахунок 
запровадження: 
– прогресивної ставки прибуткового опо-

даткування громадян, яка має передба-
чати зниження ставки податку для низь-
кодохідних категорій населення та за-
провадження більш високої ставки – для 
високодохідних; розрахунок адекватної 
шкали оподаткування може передбача-
ти збереження нинішнього загального 
рівня податкових надходжень, оскільки 
позитивний ефект очікується саме від 
зміни розподілу доходів; 
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– оподаткування нерухомості, яка знахо-
диться у власності фізичних осіб, а та-
кож нерухомості невиробничого призна-
чення, яка належить юридичним осо-
бам, з передбаченням чіткої загально-
доступної соціальної пільги, яка виклю-
чатиме оподаткування реально викори-
стовуваного власником житла; 

– впорядкування розрахунку величини та 
сплати рентних платежів за використан-
ня надр, аграрних, природно-кліматич-
них, рекреаційних ресурсів. 

4. Прискорення процесу впровадження 
пенсійної реформи з формуванням механі-
змів інвестиційного використання коштів 
пенсійних фондів, гарантуванням надійності 
їхніх вкладень, що передбачатиме: 
– створення системи страхування пенсій-

них внесків; 
– розширення спектра фінансових інстру-

ментів, доступних для інвестування; 
– завершення формування нормативно-

правової бази пенсійного страхування, у 
тому числі – визначення чіткого співвід-
ношення відповідальності державних та 
недержавних установ пенсійного стра-
хування. 

5. Активізація державної політики на ри-
нку праці з метою його якнайшвидшої адап-
тації до структурних змін, які відбуваються в 
економіці, та оптимізації використання тру-
дового потенціалу регіонів та країни в ціло-
му, зокрема: 
– забезпечення стратегічної адекватності 

державного замовлення на підготовку 
фахівців системами вищої та спеціаль-
ної освіти; 

– запровадження механізмів оперативної 
поточної перепідготовки працівників, які 
вивільняються або бажають змінити 
спеціальність за власною ініціативою; 

– вжиття заходів щодо підвищення тери-
торіальної мобільності працівників; 

– розширення мережі соціальних робіт 
для абсорбції чисельності вивільнених 
працівників, що зростає. 

6. Заохочення заходів, які здійснюються 
підприємствами для підвищення продуктив-
ності праці та супроводжуються відповідним 
збільшенням доходів працівників, а саме: 
– впровадження податкових стимулів ін-

вестиційних процесів, пов’язаних із під-
вищенням продуктивності використання 
трудових ресурсів; 

– заохочення проведення навчань із під-
вищення кваліфікації персоналу підпри-
ємств, у тому числі середнього та вищо-
го управлінського персоналу – для різ-
них категорій персоналу та галузей еко-
номіки такі навчання могли б фінансува-
тися за рахунок коштів самих підпри-
ємств, громадян, центрального чи міс-

цевих бюджетів, а також міжнародної 
технічної допомоги; 

– запровадження практики угод між підп-
риємствами та регіональними центрами 
зайнятості щодо можливостей пріорите-
тного працевлаштування працівників, 
вивільнених унаслідок запровадження 
підприємствами технологій, які збіль-
шують продуктивність праці та зменшу-
ють потребу в персоналі. 

7. Здійснення цільових кроків щодо сти-
мулювання розвитку національного вироб-
ництва у відповідь на зростання внутрішньо-
го споживчого попиту, зокрема: 
– спрощення умов для довгострокового 

кредитування інвестиційних проектів; 
– запровадження виважених обмежень 

надходження на український споживчий 
ринок надмірного імпорту; 

– розбудова інфраструктури внутрішнього 
ринку, надання інформаційно-мето-
дичної підтримки доведення вітчизняної 
продукції до споживача; 

– тимчасове призупинення приєднання 
України до відповідного положення СОТ 
та запровадження практики пріоритет-
ного придбання бюджетними установа-
ми товарів вітчизняного виробництва. 

8. Заохочення й розвиток соціальної ві-
дповідальності бізнесу: 
– запровадження фіскальних засобів зао-

хочення соціальної відповідальності біз-
несу; 

– активне пропагування цінностей та ста-
ндартів соціально відповідального біз-
несу; 

– державна підтримка національних і між-
народних ініціатив, пов’язаних із соціа-
льною відповідальністю, сприяння за-
провадженню в Україні міжнародних со-
ціальних стандартів ведення бізнесу; 

– запровадження відносин державно-
приватного партнерства, що полягає у 
встановленні довгострокових відносин 
між суб’єктами центральної або місцевої 
влади та підприємствами чи їх громад-
ськими об’єднаннями з приводу вирі-
шення важливих для суспільства соціа-
льно-економічних проблем. 

ІV. Висновки 
Впровадження пропонованих структур-

них зрушень спроможне надати позитивний 
імпульс подальшому розвиткові соціальної 
орієнтації економіки України. Завдяки тому, 
що така система заходів дає змогу вийти з 
“глухого кута розвитку”, в якому опинилась 
вітчизняна соціальна політика в умовах ва-
лютно-фінансової дестабілізації та поси-
лення бюджетних обмежень, вона може ро-
зглядатися як “точка консолідації”, що при-
веде до мінімізації конфліктності у відноси-
нах між державою, роботодавцями та пере-
січними громадянами. 
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МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПІДХОДУ  
ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТ 

Копилова Н.А. 
здобувач Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України 

 

Annotation 
In an article based on an integral approach 

proposed mechanism of social development 
strategy for the city to discover its elements 
are given practical recommendations on its 
implementation. 

Анотація 
У статті на основі використання інтегра-

льного підходу запропоновано механізм ре-
алізації стратегії соціального розвитку міст. 
Розкрито його складові. Подано практичні 
рекомендації щодо впровадження цього ме-
ханізму в систему управління сучасних міст. 

Ключові слова 
Соціальний розвиток, соціальний захист, 

соціальне забезпечення, інтегральний під-
хід, Агентство соціального розвитку. 

І. Вступ 
Останніми роками зріс інтерес науковців і 

практиків до дослідження соціального роз-
витку, що пов’язано з необхідністю підви-
щення добробуту населення, боротьбою з 
бідністю в умовах, коли старі підходи до за-
безпечення соціального благополуччя не 
завжди виявляються ефективними. Особ-
ливо значущою проблема ефективного ви-
рішення питань соціального розвитку є в 
сучасному українському суспільстві. Україна 
переживає серйозну кризу соціальної сфе-
ри, і ця криза багато в чому є результатом і 
показником глибокої розузгодженості дій 
органів влади з інтересами людини. У ре-
зультаті останнім часом різко зріс рівень 
соціальної напруженості та непринйняття 
влади як такої, що блокує можливість здійс-
нення реформ і вимагає негайної корекції 
управління соціальним розвитком. 

З урахуванням того, що відповідальність 
за вирішення більшості соціальних проблем 
Лежить на низовому, місцевому рівні, на 
особливу увагу заслуговує питання соціаль-
ного розвитку територіальних громад міст, в 
яких зосереджено основний людський поте-
нціал нашої країни. 

Соціальній політиці та соціально-еконо-
мічному розвитку міст присвячено чимало 
наукових праць українських дослідників. Роз-
робкою наукової проблематики, пов’язаної із 
соціальним розвитком, займалися Б. Ада-
мов, Н. Болотіна, С. Бандур, М. Долішний, 
Т. Заяць, В. Куценко, Е. Лібанова, Н. Хміль 
та інші. Питанням підвищення ефективності 
діяльності місцевих органів влади на рівні 
міста присвячено праці таких вітчизняних 
авторів, як В. Бабаєв, В. Бакуменко, О. Ба-
бич, А. Гошко, В. Дзюндзюк, В. Корженко, 
В. Луговий, Н. Мельтюхова, Н. Миронова, 
Л. Товажнянський, Ю. Чернецький, Ю. Шаров 
та ін. 

Проте, незважаючи на багатобічний роз-
гляд соціальних проблем, зокрема і на рівні 
міста, ще недостатньо опрацьованими за-
лишаються питання комплексного забезпе-
чення соціального розвитку міських громад 
та конкретних стратегій його забезпечення в 
сучасних умовах. 

ІІ. Постановка завдання 
Основною метою цієї публікації є розроб-

ка механізму реалізації стратегії соціально-
го розвитку для сучасних міст. Досягнення 
поставленої мети зумовило необхідність 
вирішення таких завдань: 
– виявити основні підходи до забезпечен-

ня соціального благополуччя та їхні 
особливості; 

– опрацювати інтегральний підхід до реа-
лізації стратегій соціального розвитку; 

– розробити механізм управління соціа-
льним розвитком на рівні територіальної 
громади міста. 

ІІІ. Результати 

Аналіз наукової літератури 1; 6; 7; 9; 10 
дає змогу виділити чотири основних концеп-
туальних підходи щодо забезпечення соціа-
льного благополуччя: 
– соціальна філантропія (яка покладаєть-

ся на приватні пожертвування, волон-
терську діяльність і некомерційні органі-
зації під час забезпечення соціальних 
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потреб, вирішення соціальних проблем і 
створення соціальних можливостей); 

– соціальна робота (яка під час досягнен-
ня цілей забезпечення благополуччя по-
кладається на професійний персонал 
соціальних працівників); 

– соціальне адміністрування (яке покла-
дається на державне забезпечення пев-
ного набору соціальних послуг для гро-
мадян); 

– соціальний розвиток (який передбачає 
раціональне поєднання соціального та 
економічного прогресу). 

Соціальний розвиток як концептуальний 
підхід має міждисциплінарний фокус, поєд-
нуючи зусилля економістів, соціологів, фахі-
вців із державного управління для визна-
чення принципів та напрямів вирішення 
ключових соціальних проблем. На відміну 
від інших підходів, соціальний розвиток 
спрямований не тільки на визначення мож-
ливостей задоволення існуючих потреб лю-
дей, а й забезпечення соціального благопо-
луччя населення на тривалу перспективу за 
рахунок поєднання зусиль різних соціальних 
суб’єктів – держави, підприємців, громадсь-
кості. Отже, соціальний розвиток являє со-
бою процес керованих соціальних змін, пок-
ликаний забезпечити благополуччя насе-
лення сьогодні й на майбутнє. 

Серед основних ідеологій, які найбільше 
вплинули на соціальний розвиток, можна 
виділити три: індивідуалізм, комунітаризм і 
колективізм. 

Індивідуалізм надає переважне значення 
індивідуальному вибору, свободі й особис-
тим правам. Згідно із цією ідеологією, осно-
вна відповідальність за вирішення соціаль-
них проблем покладається безпосередньо 
на саму людину. 

Комунітаризм основну відповідальність 
за вирішення соціальних проблем покладає 
на громаду, групу осіб, що мають спільні 
інтереси, цінності тощо. 

Колективістська ідеологія стверджує, що 
соціального благополуччя можна досягти 
виключно в межах великих співтовариств – 
суспільств, цивілізацій і навіть світу. При 
цьому, згідно із цією ідеологію, людина сама 
по собі не в змозі виступати самостійним 
суб’єктом соціального розвитку. 

На основі розглянутої таксономії ідеоло-
гій можна виділити три головні типи страте-
гій соціального розвитку. По-перше, це 
стратегії, які покладають головну відповіда-
льність за забезпечення соціального розви-
тку на індивідуумів (індивідуалістичний або 
підприємницький тип стратегій). По-друге, 
це стратегії, які відводять головну роль у 
забезпеченні соціального розвитку терито-
ріальним громадам (комунітаристський тип 
стратегій). По-третє, це стратегії, в яких го-
ловним актором у забезпеченні соціального 

розвитку є держава (державницький тип 
стратегій). 

Між тим, найбільш доцільним, на нашу 
думку, під час реалізації соціального розви-
тку міст є використання інтегрального під-
ходу, що передбачає спільну реалізацію 
стратегій усіх трьох типів. Саме такий підхід 
дає змогу максимально мобілізувати різно-
манітні соціальні інституції, включаючи біз-
нес, громади та державу, для забезпечення 
соціального благополуччя, оскільки в цьому 
разі стратегії розглядаються не як такі, що 
конкурують одна з одною, а як такі, що до-
повнюють одна одну. 

Інтегральний підхід вимагає створення 
формальних організаційних структур, які 
можуть прийняти відповідальність за управ-
ління діями із соціального розвитку й пого-
джувати реалізацію різних стратегій. Ці 
структури мають існувати на різних рівнях, 
але, врешті-решт, їхня діяльність потребує 
координування на національному рівні. І, 
звичайно ж, у цих структурах повинні пра-
цювати кваліфіковані фахівця, у яких є 
знання та навички, необхідні для участі в 
діяльності з досягнення цілей соціального 
розвитку. 

За умови реалізації інтегрального підхо-
ду до стратегії соціального розвитку, тери-
торіальна громада, перш за все, розгляда-
ється як партнерське співтовариство рівних 
асоційованих членів, кожний з яких від цієї 
взаємодії одержує не просто певні види 
преференцій, а й довгострокові умови для 
вирішення своїх проблем і задоволення сво-
їх інтересів у режимі безконфліктності. От-
же, кожен суб’єкт міського розвитку в такому 
разі отримує свої дивіденди. 

Наприклад, приватний бізнес завдяки та-
кому підходу мінімізує свої ризики, комуна-
льний сектор економіки оптимізує свою дія-
льність як рівний партнер ринкових відно-
син, а населення одержує основні дивіден-
ди у вигляді нових робочих місць, підви-
щення рівня і якості життя тощо. 

Механізми реалізації інтегрального під-
ходу конкретизуються в таких положеннях: 
– спільному формуванні цілей, напрямів, 

пріоритетів і способів перспективного 
розвитку міста; 

– розробці концептуальних основ взаємо-
дії державної влади, місцевого самов-
рядування, бізнесу та громадськості; 

– нормативному оформленні концептуа-
льних основ взаємодії; 

– розробці соціальних замовлень для ко-
жного учасника взаємодії; 

– використанні інноваційних технологій 
управління соціальним розвитком. 

Реалізація цих заходів на рівні конкрет-
ного місту є можливою в межах запропоно-
ваного нижче механізму (рис. 1). 
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Рис. 1. Механізм управління соціальним розвитком міста 

 
Розглянемо його складові докладніше. 

1. Створення Агентства соціального ро-

звитку. 

Ефективне функціонування механізму 

базується на інституціоналізації міжсектор-

ної взаємодії. 

Загалом у науковій літературі найбільш 

поширеним є два підходи щодо інституцій, 

які можуть виступати стрижнем усіх проце-

сів соціального розвитку 3; 4. Згідно з пе-

ршим підходом, головні функції щодо 

управління соціальним розвитком необхідно 

покласти на спеціально створений у вико-

навчих органах міської ради структурний 

підрозділ. До його функцій, до речі, перед-

бачається віднести й координацію та узго-

дження різних прикладних програм соціаль-

ного розвитку з територіальною громадою 

та всіма зацікавленими особами. 

Другий – створення незалежного інститу-

ту, до роботи якого були б залучені пред-

ставники різних соціальних, професійних, 

територіальних, демографічних груп. 

Другий підхід, на нашу думку, є більш 

ефективним, оскільки дає змогу зосередити 

зусилля та розподілити відповідальність за 

результати реалізації стратегії між усіма 

суб’єктами соціального розвитку міста. 

Отже, важливим елементом механізму, 

заснованого на використанні інтегрального 

підходу, є створення Агентства соціального 

розвитку. 

Таке Агентство повинно бути громадсь-

кою організацію з делегованими повнова-

женнями, може створюватися з представ-

ників міської ради, місцевих адміністрацій, 

керівників містоутворюючих підприємств, 

асоціацій підприємців, громадських органі-

зацій. 

Серед функцій Агентства може бути: уз-

годження різних програм соціального розви-

тку, узгодження інтересів і позицій органів 

державної влади, місцевого самоврядуван-

ня та громадськості; моніторинг виконання 

соціальних програм; обговорення ініціатив 

щодо вирішення різних соціальних проблем; 

проведення моніторингу громадської думки 

стосовно певних аспектів реалізації міської 

стратегії; розробка пропозицій щодо вне-

сення змін у заходи стосовно реалізації со-

ціальних програм; здійснення контролю над 

дотриманням визначеної стратегії всіма 

суб’єктами соціальної розвитку, зокрема 

щодо витрачених коштів для проведення 

тих чи інших заходів. 

Серед прикладних завдань цього Агент-

ства можна виділити: сприяння розвитку 

системи житлової іпотеки, налагодження 

контактів з потенційними інвесторами, про-

ведення конкурсів щодо фінансування соці-

альних програм, проведення соціологічних 

та інших досліджень з актуальних проблем 

соціального розвитку, моніторинг надання 

адресної допомоги бідним сім’ям і самотнім 

громадянам; розробка механізмів ресурсно-

го забезпечення соціальної політики, за-

безпечення громадського контролю надан-

ня послуг, в тому числі у сфері медицини й 

освіти, проведення аудиту комунальних 

підприємств. 

Місце Агентства соціального розвитку в 

системі реалізації міської стратегії та соціа-

льних програм наведено на рис. 2. 
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Агентство соціального розвитку

Представники органів місцевого самоврядування

Громадськість

Підприємці

Участь у розробці
стратегії та планів

Моніторинг

виконання стратегії
та планів

Проведення

моніторингу
громадської думки

Розробка пропозицій

щодо корегування
стратегії та планів

Контроль
над дотриманням

стратегії
та реалазацією

заходів

Представники органів виконавчої влади

 
Рис. 2. Місце Агентства соціального розвитку в реалізації стратегії соціального розвитку 

 
2. Проведення ефективної кадрової по-

літики. 
Важливою передумовою реалізації стра-

тегії соціального розвитку є реалізація ефе-
ктивної кадрової політики, яка включатиме 
комплекс заходів з підбору, розстановки, 
оцінювання результатів діяльності праців-
ників виконавчих органів місцевих рад [5; 8]. 

Кадрова політика на рівні міської ради як 
сфера діяльності повинна включати: 
– ухвалений план кадрової роботи, що 

охоплює всі аспекти управління персо-
налом, відповідає цілям і загальним за-
вданням соціального розвитку; 

– систему планування людських ресурсів і 
розвитку кадрового потенціалу, вклю-
чаючи програми розвитку організації, 
аналіз потреб у персоналі, програми пі-
двищення кваліфікації й перепідготовки, 
системи оцінки роботи та розвитку 
кар’єри, розвиток організаційної культу-
ри; 

– систему комплектування штатів і відбо-
ру різних категорій працівників, включа-
ючи керівний персонал тощо. 

Основні орієнтири кадрової політики на 
рівні міста пов’язані з: 
– розглядом міста як системи і, відповід-

но, постановкою завдань, пов’язаних з 
життєдіяльністю не окремих галузей, а 
міста в цілому; 

– орієнтацією на розвиток, формування й 
освоєння нових професійних підходів і 
технологій, роз’ясненням цілей, страте-
гій та завдань, технологізація управлін-
ської діяльності; 

– орієнтацією на зміни, освоєння нових 
напрямів діяльності, пошук нестандарт-
них рішень і нових ресурсів управління 
та розвитку; 

– зв’язком кадрової політики з конкретни-
ми завданнями соціального розвитку, 
узгодженням всіх кроків з розвитку пер-
соналу із стратегією розвитку міста; 

– програмуванням роботи, постановкою 
окремих завдань у їх тісному взає-
мозв’язку із організацією роботи в ціло-
му, аналізом результатів і наслідків ви-
конання завдань. 

Серед заходів кадрової роботи, які спри-
ятимуть підвищенню якості міського мене-

джменту, слід виділити якісний підбір і розс-
тановку кадрів, гнучку систему оплати праці 
й систему заохочень, оцінку та атестацію, 
підвищення кваліфікації, роботу з кадровим 
резервом. 

Серед базових принципів під час підбору 
та розстановки кадрів варто виділити прин-
цип гласності та об’єктивності, забезпечен-
ня рівного доступу до посад у системі орга-
нів управління. 

3. Реалізація програм для підвищення 
соціальної активності. 

Слід відзначити, що міські органи влади 
в будь-якому разі виконують не тільки функ-
ції управління та регулювання, пов’язані з 
поточною діяльністю та соціально-еконо-
мічними процесами на території, а й висту-
пають головною ланкою в системі реалізації 
стратегії розвитку території. Не зважаючи на 
важливість інших суб’єктів міського розвит-
ку, саме виконавчі органи місцевих рад пок-
ликані забезпечувати комплексність розвит-
ку міста, поєднуючи соціальний, економіч-
ний, екологічний розвиток міста. При цьому 
саме місцеві ради, їх керівники та їх вико-
навчі органи виступають основним суб’єк-
том, згідно із Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” [2], повинні за-
хищати та представляти інтереси територі-
альної громади у відносинах із центральни-
ми та місцевими органами виконавчої влади 
з різних питань міського розвитку. 

Отже, реалізація програм соціальної ак-
тивності має бути прерогативою саме орга-
нів місцевого самоврядування. 

Серед заходів, спрямованих на розвиток 
суб’єктного потенціалу мешканців міста, 
можна виділити: 
– організацію навчання ініціативних груп з 

питань міського управління й соціально-
го розвитку; 

– організацію PR-програм, спрямованих 
на просування стратегій міського розви-
тку; 

– залучення громадян через спеціально 
створені громадські комітети до аналізу 
й оцінювання результатів реалізації про-
грам; 

– розширення повноважень органів само-
організації населення, вуличних, будин-
кових комітетів; 
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– активне використання в управлінні ре-
зультатів опитування громадської дум-
ки, референдумів, зокрема щодо таких 
міських питань, як розвиток міської ін-
фраструктури, поліпшення діяльності 
соціальних служб і охорони і/або відно-
влення старих будівель, архітектурних 
пам’яток, запровадження пільг, місцевих 
податків тощо. 

4. Формування нової нормативно-право-
вої бази місцевого самоврядування. 

У цьому разі йдеться про вдосконалення 
Статуту міста і створення умов для поси-
лення контрольної участі територіальної 
громади. Збалансоване вирішення завдань 
соціального розвитку вимагає встановлення 
чітких правил використання всіх місцевих 
ресурсів, а також встановлення контролю за 
всіма суб’єктами господарської діяльності, 
незалежно від форм власності (комуналь-
ними, приватними). Розвинена нормативно-
правова база – найважливіший чинник соці-
ального розвитку. А положення Статуту міс-
та можуть виступити основою для реально-
го захисту прав мешканців міста та суб’єктів 
господарювання. 

5. Формування бази соціальних норма-
тивів. 

Одним з ключових завдань, вирішення 
яких необхідне для реалізації стратегії роз-
витку міста, є визначення соціальних норм, 
за якими надаються різні послуги населен-
ню. Використання виключно державних або 
регіональних нормативів, як правило, приз-
водить до зростання витрат та зниження 
якості наданих послуг. Отже, всі послуги 
повинні мати свої стандарти якості та об-
ґрунтовану вартість (якщо вони є платними). 

6. Здійснення управління на основі соці-
альних програм. 

Діяльність щодо управління містом має 
здійснюватися на основі довгострокової 
стратегії розвитку, практичним втіленням 
якої мають стати програми розвитку різних 
підсистем соціальної сфери, зокрема, осві-
ти, житлово-комунального господарства, 
медицини, будівництва житла тощо. Діяль-
ність відповідно до ухвалених програм, які 
містять перелік конкретних заходів та термі-
нів їх реалізації, є гарантом прозорості дія-
льності органів місцевого самоврядування 
та можливості дати конкретні оцінки резуль-
тативності їхньої роботи. Соціальні програ-
ми повинні бути основою оперативних на-
рад, оцінювання діяльності підрозділів і їх 
керівників, аналізу обсягу виконуваних фун-
кцій тощо. 

Слід зазначити, що функції щодо контро-
лю за виконанням програм має виконувати 
не тільки Агентство соціального розвитку, а 
й усі громадяни міста, що повинні мати мо-
жливість отримувати будь-яку інформацію, 

яка стосується питань соціального розвитку 
міста. 

Впровадження зазначеного механізму, 
дасть змогу, на нашу думку, забезпечити 
ефективне виконання будь-якої стратегії 
соціального розвитку, оскільки він передба-
чає використання потенціалу всіх суб’єктів 
міського розвитку та їх об’єднання навколо 
досягнення спільної мети – забезпечення 
соціального благополуччя для всіх мешкан-
ців міста. 

ІV. Висновки 
Для поєднання та спільної реалізації іс-

нуючих стратегій соціального розвитку на 
рівні міста найбільш доцільним видається 
використання інтегрального підходу, який 
надає можливість максимально мобілізува-
ти різноманітні соціальні інституції, включа-
ючи приватні, громадські й державні, для 
забезпечення соціального благополуччя, 
оскільки в цьому випадку програми соціаль-
ного та економічного розвитку розглядають-
ся не як такі, що конкурують одна з одною, а 
як такі, що доповнюють одна одну. 

Ключовою інституією, що відповідає за 
розробку скоординованої позиції територіа-
льної громади, реалізацію та ефективне 
виконання розроблених заходів щодо вико-
нання стратегії, є Агентство соціального ро-
звитку, до якого повинні входити представ-
ники виконавчої влади, місцевого самовря-
дування, бізнесу та громадськості. Саме 
воно повинно координувати та спрямовува-
ти діяльність щодо вдосконалення нормати-
вно-правової бази; упровадження нових 
форм фінансового й організаційного менедж-
менту; реалізації ефективної кадрової полі-
тики; забезпечення прозорості діяльності 
управлінських структур; встановлення сис-
теми соціальних стандартів та нормативів. 

Особливості реалізації інтегрального пі-
дходу на регіональному та низовому рівні 
сільських і селищних громад стане предме-
том наших подальших досліджень. 
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Annotation 
The author of the article reveals the con-

cept of “planning” and “strategic planning”. The 
correlation of strategic planning elements is 
investigated in the article. The necessity and 
advantages of applying key components of 
efficient management in development of a 
strategy plan at all levels in health care indus-
try are reflected in the article. 

Анотація 
Автором статті розкрито поняття “плану-

вання” й “стратегічне планування”. Дослі-
джено взаємозв’язки елементів стратегічно-
го планування. Показано переваги і необ-
хідність використання найважливіших ком-
понентів ефективного менеджменту в роз-
робці стратегічних планів охорони здоров’я 
на всіх рівнях управління. 

Ключові слова 
Планування, стратегічне планування, 

стратегічне передбачення, стратегія, ефек-
тивний керівник, стратегічний аналіз, стра-
тегічний вибір, реалізація стратегії. 

І. Вступ 
Сучасний темп зміни і збільшення знань 

є настільки великим, що стратегічне плану-
вання видається єдиним способом форма-
льного прогнозування майбутніх проблем і 
можливостей. Воно забезпечує вищому ке-
рівництву засіб створення плану на трива-
лий термін. Стратегічне планування дає та-
кож основу для прийняття рішення. Знання 
того, чого організація хоче досягти, допома-
гає уточнити найбільш відповідні шляхи дій. 

Формальне планування сприяє зниженню 
ризику при прийнятті рішення. Приймаючи 
обґрунтовані й систематизовані планові рі-
шення, керівництво знижує ризик прийняття 
неправильного рішення через помилкову 
або недостовірну інформацію про можливо-
сті підприємства або про зовнішню ситуа-
цію, оскільки планування слугує для форму-
лювання встановлених цілей, воно допома-
гає створити єдність загальної мети всере-
дині організації. 

Стратегічне планування являє собою 
особливий вид практичної діяльності людей, 
планової роботи, яка полягає в розробці 
стратегічних рішень, що передбачають ви-
сунення таких цілей, і стратегій поведінки 
відповідних об’єктів управління, реалізація 
яких забезпечує їх ефективне функціону-
вання в довгостроковій перспективі, швидкій 
адаптації до змін умов зовнішнього середо-
вища. 

У державах з розвинутою економікою 
стратегічне планування виступає як важли-
вий елемент державного регулювання гос-
подарства. Планомірний розвиток суспільс-
тва – це одне з основних досягнень людсь-
кої цивілізації. Стратегічне планування до-
помагає підтримувати необхідні економічні 
пропорції. З його допомогою забезпечується 
узгоджена цілеспрямованість функціону-
вання всіх ланок господарської системи су-
спільства. 
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ІІ. Постановка завдання: 
– з’ясувати сутність поняття “стратегічне 

планування”; 
– дослідити взаємозв’язки елементів стра-

тегічного планування; 
– визначити необхідність використання 

компонентів ефективного менеджменту 
в розробці стратегічних планів охорони 
здоров’я. 

ІІІ. Результати 
Питання розвитку складових державної 

політики України в галузі охорони здоров’я 
досліджували такі провідні українські вчені: 
М. Білинська, О. Біловол, С. Бугайцов, Ю. Во-
роненко, Ю. Гайдаєв, М. Голубчиков, Т. Гру-
зєва, А. Зіменковський, Д. Карамишев, 
Б. Криштопа, В. Лехан, В. Лобас, В. Моска-
ленко, А. Нагорна, М. Поліщук, В. Понома-
ренко, В. Пасько, Я. Радиш, В. Скуратів-
ський, Г. Слабкий, І. Солоненко, В. Таралло, 
В. Чебан, О. Черниш, О. Шаптала, М. Шу-
тов, Н. Ярош та ін. 

Фундаментальні теоретичні положення 
стратегічного планування висвітлено у пра-
цях відомих російських та вітчизняних дос-
лідників, зокрема Є. Беляєва, Д. Бенедик-
това, Р. Вялкова, С. Гаспаряна, В. Гройс-
ман, В. Денисова, І. Захарова, Ю. Комарова, 
Ю. Лісіцина, В. Мартиненко, В. Медіка, А. Мер-
кова, В. Овчарова, В. Поліського, А. Решет-
нікова, І. Серегіна, В. Філатова. У цих пра-
цях розроблені основи методології викорис-
тання моделювання в охороні здоров’я, ви-
значенj обов’язкові умови формування стра-
тегії за принципом оцінювання можливих 
змін у перспективі, показана значущість ви-
бору для різних медичних установ і галузі в 
цілому з безлічі критеріїв найбільш інфор-
мативних, розроблені методики розрахунків 
їх прогнозних значень. 

Ми вважаємо, що у широкому значенні 
поняття “планування” – це передбачення 
майбутнього, побудова моделі бажаного й 
намічуваного майбутнього стану системи 
(суб’єкта) при одночасному встановленні 
шляхів, способів, засобів і строків досягнен-
ня цього стану, планованих дій. Воно є ос-
новною функцією управління й стрижнем 
керівної підсистеми системи охорони здо-
ров’я. 

Мета діяльності суб’єктів обов’язково 
має збігатися із цілями діяльності системи в 
цілому й мати при цьому суспільно значу-
щий характер. Наприклад, метою програми 
реформи охорони здоров’я в Україні має 
бути поліпшення показників суспільного 
здоров’я, а не, скажімо, збільшення заробіт-
ної плати медиків, оскільки це буде одним зі 
способів досягнення суспільно значущої 
мети. 

До кінця 60-х рр. минулого століття гру-
пою японських економістів, американцем 
Демінгом у теорію планування було введено 

поняття “планування в умовах обмежених 
ресурсів”. В основі цього поняття лежить 
аксіома: будь-яке громадсько корисне виро-
бництво стримується обмеженими ресурса-
ми [1, с. 134]. Економістами Японії й США 
було сформульовано методику визначення 
цілей програми з урахуванням постійного 
збільшення ефективності використання ре-
сурсів на основі реалізації заходів для без-
перервного поліпшення якості роботи [3, 
с. 146]. 

Дослідивши теоретичні аспекти цього пи-
тання, можна визначити планування як ос-
новний розділ економіки, який є найважли-
вішим заходом у визначенні дій будь-якого 
суб’єкта або системи для досягнення мети 
їх діяльності, обов’язково враховує суспіль-
ну значущість на умовах ефективного вико-
ристання ресурсів. Усі програми розподіля-
ються за цілями: стратегічні (на 5 років); та-
ктичні (від 1 року до 5 років); оперативні (до 
1 року). 

На наш погляд, розпочинаючи стратегіч-
не планування галузі, необхідно спиратися 
на такі методичні й цільові настанови: рів-
нодоступність охорони здоров’я для грома-
дян; всебічний аналіз довгочасних рішень; 
взаємозалежне комплексне планування; 
підкріплення планів прогнозними розробка-
ми; проведення заходів з метою запобігання 
втратам. 

У повсякденному розумінні прийнято 
вважати що, стратегічне планування на ос-
нові аналізу й виділення пріоритетів має 
забезпечувати чітку оцінку цілей і напрямів 
діяльності, визначати набір дій і рішень для 
досягнення цих цілей. 

Ми переконані, що першорядним за-
вданням стратегічного планування є забез-
печення нововведень і змін у самій системі 
охорони здоров’я. Слід зазначити, що при 
науково обґрунтованому плануванні існує 
стійка позитивна кореляція між плановими й 
досягнутими результатами. 

Неодмінним атрибутом планування має 
бути організаційне стратегічне передбачен-
ня, що базується на досвіді минулих страте-
гічних рішень і на розвитку перспективного 
мислення управлінських кадрів. На жаль, 
близько 75% засобів скеровується на вирі-
шення низькоефективних, але високовитра-
тних завдань; при цьому відомо, що навіть 
разові фінансові ін’єкції у високоефективні 
цілі дають гарний результат [4, с. 349]. 

Проблема неоцінення ролі керівників у 
цьому процесі значно ширше простого ініці-
ювання процесу стратегічного планування. 
Необхідно постійно організовувати, контро-
лювати, аналізувати, проводити оцінювання 
й вносити адекватні корективи. А для цього 
потрібні менеджери установ охорони здо-
ров’я, які прогресивно мислять і діють. 
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Ефективного менеджера можна уявити у 
вигляді штучного товару, і його треба вміти 
розглянути й підтримати, оскільки тільки 
ефективні менеджери створюють ефективні 
організації, впливають на рівень роботи й 
результати, стають рушієм змін. 

У результаті дослідження академік РАМН, 
професор А.І. Вялков стверджує, що страте-

гічна політика без керівників, які можуть її 
реалізовувати, недосяжна, оскільки це до-
сить складний процес, що вимагає кваліфі-
кованого управління. На рис. 1 подано най-
важливіші компоненти ефективного мене-
джменту [5, с. 173]. 

 

Ефективні менеджериПотрібні структури й системи Потрібні люди потрібні команди

Краща продукція й послуги Потрібна інформація Кращі технології

Нові стратегії бачення майбутнього
Краща політика

 
 

Рис. 1. Компоненти сучасного менеджменту 
 

У ході дослідження було встановлено, 
що стратегія має являти собою детальний 
всебічний план, розроблений з погляду всієї 
перспективи системи, а не окремих її еле-
ментів, але водночас мати чітку адресність. 
При цьому план має залишатися цілісним 
протягом тривалого часу, але мати достат-
ню гнучкість, щоб за необхідності можна 
було здійснити модифікацію й переорієнта-
цію окремих (додаткових) обставин. Необ-
хідно мати можливість стратегічного манев-
ру і, крім плану дій, треба тримати в резерві 
й план на випадок непередбачених, додат-
кових обставин. Розробка стратегічних пла-

нів охорони здоров’я необхідна на всіх рів-
нях управління, аж до медичних організацій. 

Особливого значення набуває впрова-
дження системи стратегічного планування 
охорони здоров’я у великих містах, що ви-
конують функції міжтериторіальних центрів 
надання високотехнологічної спеціалізова-
ної медичної допомоги [2, с. 108]. 

Специфікою розробок стратегічних пла-
нів в умовах великих населених пунктів є 
необхідність визначення раціональних пото-
ків хворих між медичними організаціями різ-
ної відомчої й територіальної підпорядкова-
ності. Принципова схема цього процесу по-
дана на рис. 2. 

 

Оцінювання стратегії

Місія системи Цілі системи Оцінювання й аналіз Управлінське обстеження
сильних і слабких сторін

Реалізація стратегії Вибір стратегії Аналіз
стратегічних альтернатив

 
 

Рис. 2. Принципова схема процесу планування 

 
Ряд відмінних рис характеру стратегічно-

го планування: масштабність і непоруш-
ність; складність і подвійність; фундамента-
льність і довгостроковість; значущість змін і 

залежність від оточення. Узагальнена мо-
дель елементів стратегічного планування 
подана на рис. 3. 

 
Ефективні менеджери, потрібні люди

Виявлення стратегічних варіантів Планування й розподіл ресурсів

Оточення Ресурси й стратегічний потенціал

Стратегічний аналіз

Стратегічний вибір Реалізація стратегії

Оцінювання варіантів Вибір стратегії Управління
стратегічними змінами

Структура організації

 
 

Рис. 3. Взаємозв’язки елементів стратегічного планування 
 

Головним завданням стратегічного пла-
нування, на наш погляд, має бути визна-
чення напрямів розвитку й використання 
ресурсного потенціалу для поліпшення ста-

ну здоров’я населення. Найважливішим із 
цих напрямів виступають структурні перет-
ворення в охороні здоров’я, включаючи рес-
труктуризацію мережі медичних організацій. 
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Для реалізації завдань у рамках страте-
гічного планування доцільно створювати 
спеціальні підрозділи в системі управління 
охороною здоров’я, які зможуть координува-
ти елементи стратегічного планування як по 
горизонталі, так і по вертикалі. 

У свою чергу, організаційна робота стра-
тегічних управлінських структур регіональ-
ного рівня має спиратися на потужні, осна-
щені технікою, технологіями й кваліфікова-
ними кадрами центри медичної інформати-
ки, аналізу й прогнозування [2, c. 116]. 

Сучасна економічна наука виділяє осно-
вні постулати стратегічного планування, а 
саме: стратегічне планування не може бути 
оптимальним, але без нього рух уперед бу-
де свідомо малоефективним; ніщо ніколи не 
йде чітко за планом; плани вимагають коре-
ктування по ходу справи; різноманітність 
факторів впливу на проблемні ситуації ро-
бить розробку стратегій важким завданням, 
але без його вирішення немає руху вперед. 

Ми вважаємо основним принципом стра-
тегічного планування ув’язування обсягів і 
структури медичної допомоги з очікуваними 
фінансовими ресурсами на основі чіткого 
визначення державних гарантій надання 
населенню медичної допомоги. Планування 
фінансово-забезпечених обсягів медичної 
допомоги передбачає пошук найбільш раці-
ональних варіантів її надання. 

Найважливішим етапом стратегічного 
планування є аналіз системи надання ме-
дичної допомоги населенню. При цьому 
здійснюється оцінювання відповідності сис-
теми надання медичної допомоги потребам 
населення. 

Аналіз системи надання медичної допо-
моги населенню влючає в себе такі показ-
ники: міра доступності для населення меди-
чної допомоги в рамках територіальної про-
грами державних гарантій; якість медичної 
допомоги: за видами допомоги; за видами 
допомоги різним категоріям населення; за-
вантаженість існуючих потужностей медич-
них організацій за видами допомоги в рам-
ках територіальних утворень. 

IV. Висновки 
Таким чином, у ході дослідження було 

встановлено, що на рівні суб’єктів України у 
процесі стратегічного планування мають 
бути вирішені такі завдання: здійснено оці-
нювання стану здоров’я населення терито-
рії, дано прогноз його розвитку на плановий 
період; виконано аналіз стану охорони здо-
ров’я території, рівні його відповідності пла-

нованим потребам, виявлено резерви під-
вищення його ефективності; встановлено 
цілі, завдання й пріоритети розвитку охоро-
ни здоров’я на плановий період; визначено 
розміри фінансових ресурсів, виділюваних 
на реалізацію державних гарантій, і обсягів 
засобів, приваблюваних на розвиток охоро-
ни здоров’я; затверджено територіальні но-
рми й нормативи, необхідні для планування; 
визначено стратегічні показники стану здо-
ров’я населення й діяльності охорони здо-
ров’я; прийнято територіальні програми 
державних гарантій забезпечення населен-
ня безкоштовною медичною допомогою; 
прийнято програми модернізації мережі ме-
дичних організацій території; прийнято ком-
плекс заходів, які забезпечують реалізацію 
розробленої стратегії розвитку охорони 
здоров’я; установлено пріоритети плану-
вання цільових програм у галузі охорони 
здоров’я; установлено процедури організа-
ції виконання стратегічних планів і прове-
дення (за необхідності) їх коректування. 

У результаті реалізації всіх етапів стра-
тегічного планування кінцевим результатом 
буде таке: сформульовані планові обсяги 
медичної допомоги в рамках територіальної 
програми державних гарантій; визначені 
обсяги й фінансові нормативи надання ме-
дичної допомоги, а також основні показники 
діяльності медичних організацій; сформу-
льована програма модернізації охорони 
здоров’я. 
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Анотація 
Розглянуто зайнятість населення в сіль-

ській місцевості, проведено аналіз світової 
економічної думки та запропоновано шляхи 
вдосконалення механізму державного регу-
лювання зайнятості сільського населення. 

Ключові слова 
Зайнятість, безробіття, продуктивність 

праці, рівень безробіття. 
І. Вступ 
На сьогодні в Україні набуває актуально-

сті проблема безробіття населення, яке збі-
льшилось у кризовий період за останні два 
роки. У соціальній сфері досі залишаються 
значні труднощі з працевлаштування насе-
лення в сільській місцевості. Особливо ця 
тенденція простежується, коли під час еко-
номічної кризи підприємства ставали банк-
рутами або зменшували свої виробничі по-
тужності. Значна кількість сільського насе-
лення потерпала від масових звільнень, ча-
стину трудового колективу підприємств від-
правляли в неоплачувану відпустку на не-
визначений період або звільняли через ре-
організацію підприємств. Тому важливість 
державного регулювання зайнятості сільсь-
кого населення не викликає сумнівів. 

ІІ. Постановка завдання: 
– визначити проблеми скорочення зайня-

тості населення в сільській місцевості; 
– розкрити причини безробіття в сільській 

місцевості та запропонувати шляхи їх 
вирішення. 

ІІІ. Результати 
Цю актуальну проблему досліджувало 

багато учених: Зазначена проблематика 
перебуває в полі зору вчених, її різні аспек-
ти досліджували такі українські науковці, як: 
Д. Богиня, Л. Беззубко, А. Дєгтяр, Ю. Краснов, 
Б. Кравченко, Л. Костровець, А. Ліпенцев, 
В. Мандибура, В. Мартиненко, О. Мельников, 
А. Мерзляк, В. Огаренко, Е. Лібанова, 
Л. Лісогор, С. Серьогін, В. Токарева, А. Че-
мерис, П. Шевчук, І. Шумляєва та ін. Серед 
зарубіжних учених ці проблеми вивчали 

Д. Рікардо, В. Савченко, Ж. Сей, А. Сміт, Л. 
Харріс, А. Філліпс, Ф. Хайєк та інші. 

Теорія зайнятості пройшла довгий шлях 
еволюційного розвитку й характеризується 
різноманіттям концептуальних підходів, ме-
тодів і інструментарію досліджень. 

Класична теорія зайнятості представле-
на в працях таких відомих економістів ми-
нулого, як А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Сей та ін. 
Класики вважали, що ринкова система зда-
тна забезпечити повне використання ресур-
сів, у тому числі ресурсів робочої сили. Во-
ни стверджували, що повна зайнятість є 
нормою ринкової економіки, а найкращою 
економічною політикою – політика невтру-
чання держави. 

Держава, впливаючи на сукупний попит у 
бік його збільшення, сприяє збільшенню по-
питу на працю, що приводить до збільшення 
зайнятості та зниження безробіття. 

У рамках кейнсіанської концепції на за-
йнятість впливає не тільки сукупний попит, а 
й те, як розподіляється збільшення загаль-
ного попиту між різними галузями, тобто 
структура сукупного попиту. Ефективний 
засіб забезпечення достатнього рівня за-
йнятості – це розширення інвестиційної дія-
льності держави, забезпечення оптималь-
них розмірів інвестицій з урахуванням конк-
ретних умов економічного розвитку. Кейнсі-
анська модель ґрунтується на державному 
втручанні в управління макроекономічними 
процесами, а механізм її реалізації базуєть-
ся на закономірностях і явищах психологіч-
ного характеру (схильність до споживання, 
схильність до заощадження, спонукання до 
інвестицій), а також на мультиплікативному 
зв’язку між головними економічними показ-
никами. 

За твердженням Ж.Б. Сея, товари та по-
слуги обмінюються на інші товари та послу-
ги, тому виробництво одних зумовлює пот-
ребу в інших, постійно забезпечуючи потен-
ційний попит [6]. 

Кожен виробник зацікавлений в успішній 
діяльності інших, оскільки вона формує ри-
нок попиту. Успіх однієї галузі сприяє успіху 
інших, стимулює загальний розвиток. Розк-
віт промисловості супроводжується процві-
танням сільського господарства тощо. 
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У ринковій економіці на ринку праці 
суб’єктами виступають працедавці та пра-
цівники. В ролі роботодавця на державних 
підприємствах виступає держава. 

Через органи виконавчої влади за про-
грамами забезпечення зайнятості здійсню-
ється державне регулювання зайнятості. В 
економічно несприятливих сферах знижую-
чи соціальну напруженість державна про-
грама зайнятості створює робочі місця. 

Розробка програм зайнятості на всіх рів-
нях здійснюється органами державної слу-
жби зайнятості із залученням органів стати-
стики, податкової служби, банківських уста-
нов [3, с. 55]. 

Програмні заходи щодо зайнятості насе-
лення повинні охоплювати всі напрями еко-
номічної політики зайнятості населення та 
ринку праці. 

Слід зауважити, що проблеми зайнятості 
населення завжди були в центрі уваги. Так, 
в Україні вперше у 1991 р. з прийняттям Закону 
“Про зайнятість населення” від 01.03.1991 р. 
№ 803-ХІІ законодавчо визначається понят-
тя “безробіття”. Згідно із чинним законодав-
ством, безробітними вважаються люди пра-
цездатного віку, які втратили роботу з неза-
лежних від них причин, не мають заробітку, 
а також ті громадяни, що виходять уперше 
на ринок праці, зареєстровані в центрах за-
йнятості, шукають роботу і здатні стати до 
праці. До безробітних, зареєстрованих в 
органах державної служби зайнятості, на-
лежать особи, що не мають роботи, шука-
ють роботу й в установленому порядку на-
були офіційного статусу безробітного в ор-
ганах державної служби зайнятості. 

Слід зазначити, що нинішні проблеми 
зайнятості зумовлені також тим, що в Украї-
ні недовикористовується внутрішній потен-
ціал розвитку, особливо потенціал людських 
ресурсів, що є ознакою зниження якості за-
йнятості населення. 

Ще в недалекому минулому питання 
сільського безробіття були малодослідже-
ними. Та на сьогодні це актуальна пробле-
ма як для мешканців села, так і для служби 
зайнятості. Проблема зайнятості сільського 
населення залишається однією з найгострі-
ших в Україні, зумовлюючи негаразди в со-
ціально-економічному становищі селян та 
неблагополучну, зокрема й криміногенну, 
ситуацію в селах [1]. 

Питома вага безробітних, які проживають 
у сільській місцевості, щороку збільшується. 
Безробіття – це перевищення пропозиції 
робочої сили над попитом. Воно полягає в 
тому, що це не випадкове, а закономірне 
явище, породжене процесом нагромаджен-
ня капіталу в умовах ринкової економіки, 
основаної на приватній власності на засоби 
виробництва. 

Слід зауважити, що однією з проблем 
зайнятості населення є сільська місцевість. 
Ця проблема є актуальною, оскільки сільсь-
ка місцевість не забезпечена виробничим 
потенціалом, кількість офіційних робочих 
місць для мешканців села значно зменши-
лася у зв’язку з реформами та реорганізаці-
єю сільського господарства. 

У сільськогосподарському секторі еконо-
міки ситуація на ринку праці залишається 
напруженою. В офіційному секторі економі-
ки зафіксовано рівень незайнятих робочих 
місць, який значно перевищує рівень безро-
біття. 

Безробіття – це складне соціально-еко-
номічне явище, суть якого полягає в невід-
повідності між попитом на робочу силу та її 
пропозицією на ринку праці, у результаті 
чого частка працездатного населення не 
має постійної роботи (трудового заробітку), 
поповнюючи резервну “армію праці” [3, с. 68]. 

У сучасних умовах працівникам сільсько-
господарської сфери надзвичайно важко 
отримати робочі місця. 

Зменшенню безробіття в сільській місце-
вості сприяє розвиток малого та середнього 
бізнесу й у результаті забезпечує створення 
нових робочих місць. Дуже висока напруже-
ність на сільському ринку праці, тому що 
вільних робочих місць тут практично немає. 
На початок 2009 р. в Запорізькій області 
існувало близько 126 робочих вільних місць, 
на одне робоче місце претендувало 114 
громадян [5, с. 28]. 

Сільська ж місцевість вважалася вкрай 
працедефіцитною, здатною залучити велику 
кількість безробітних з міських поселень. 

Рівень безробіття в Україні на сучасному 
етапі значно відрізняється від загальносві-
тових показників. У сільській місцевості він 
значно вищий, ніж у великих містах облас-
ного значення (див. табл.). 

На сьогодні в сільському господарстві 
значно зменшилась кількість зайнятих у се-
лянських фермерських господарствах, що 
призвело їх до несприятливих умов життя. 
Селянські фермерські господарства пере-
бувають у приватній власності, що майже не 
впливає на чисельність зайнятих, оскільки 
більшість з них у стані вимушеної неповної 
зайнятості та має значну заборгованість по 
заробітній платі. 

Для більшості жителів сіл характерний 
досить високий рівень самозайнятості. 
Майже кожна сільська родина має близько 
2–6 га земельних паїв, отриманих при ре-
формуванні сільськогосподарських підпри-
ємствах, для ведення особистого підсобно-
го господарства; вирощує домашню жив-
ність і має від цього прибуток. 
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Таблиця 
Рівні сільського та міського безробіття 

Регіон 

станом на 1 січня 2008 р. станом на 1 січня 2009 р. 

Рівень  
сільського 
безробіття 

Рівень  
міського  

безробіття 

Рівень  
безробіття 

Рівень  
сільського 
безробіття 

Рівень  
міського  

безробіття 

Рівень  
безробіття 

Всього по області 4,89 1,58 2,30 5,84 2,46 3,20 

м. Запоріжжя – 0,59 0,59 – 1,50 1,50 

м. Бердянськ 0,00 1,99 1,94 0,00 3,00 2,93 

м. Мелітополь – 0,82 0,82 – 1,83 1,83 

м. Токмак 8,81 4,93 6,11 9,55 6,69 7,56 

м. Енергодар – 1,78 1,78 – 1,95 1,95 

Бердянський 3,85 4,09 3,87 4,20 4,18 4,20 

Василевський 4,06 4,13 4,10 4,59 4,60 4,59 

Великобілозерський 10,20 – 10,20 12,19 – 12,19 

Веселівський 6,59 3,89 5,37 8,48 5,86 7,30 

Вільнянський 2,20 1,71 2,02 3,39 2,33 3,00 

Гуляйпільський 6,79 6,71 6,75 6,54 5,82 6,13 

Запорізький 0,70 0,44 0,61 1,52 2,44 1,82 

К. Дніпровський 4,98 6,37 5,44 6,56 6,44 6,52 

Куйбишевський 9,65 6,06 8,11 11,58 6,11 9,23 

Мелітопольський 1,73 3,58 1,84 2,83 3,35 2,86 

Михайлівський 5,21 5,66 5,45 7,75 6,71 7,19 

Новомиколаївський 10,08 7,34 8,90 8,80 6,42 7,77 

Оріхівський 5,63 4,03 4,91 5,78 4,82 5,35 

Пологівський 4,43 4,14 4,29 5,81 4,50 5,16 

Приазовський 6,66 4,80 6,04 9,34 6,11 8,27 

Приморський 7,22 8,85 7,86 7,53 9,38 8,25 

Созівський 6,15 5,77 6,01 7,20 7,13 7,17 

Чернігівський 12,72 9,00 11,40 10,52 9,23 10,06 

Якимівський 4,62 3,86 4,28 6,23 6,28 6,25 

Джерело: [5, с. 103]. 
 

Для вирішення вищезазначених проблем 
у регіонах створені центри зайнятості, які 
забезпечуть подальший розвиток власного 
бізнесу, надаючи матеріальну допомогу та 
пропонуючи робочі місця на ринку праці. 

Також селяни можуть займатися влас-
ним бізнесом в особистому приватному фе-
рмерському господарстві, але за відсутності 
інфраструктури це не дає їм можливості ро-
звиватися. Люди змушені віддавати землю 
(паї) приватним фермерським господарст-
вам за мізерну орендну плату, адже вигід-
ніше здати пай в оренду. 

З метою розв’язання проблеми зайнято-
сті в інтересах людини шляхом започатку-
вання нею власного бізнесу, відповідно до 
програми зайнятості, здійснено заходи що-
до розширення можливостей створення в 
сільській місцевості додаткових робочих 
місць і працевлаштування на них незайня-
тих сільських громадян, сприяння самостій-
ній зайнятості та підприємницькій діяльності 
сільського населення, надання матеріаль-
ного забезпечення, що є найбільш інтегро-
ваним показником результативності соціа-
льно орієнтованої економіки, оскільки, з од-
ного боку, поєднує можливості людини сво-
єю працею забезпечувати собі і своїй сім’ї 
гідне існування, а з іншого – сприяє зрос-
танню ефективності суспільного виробницт-
ва та досягненню макроекономічної стабі-
льності [1]. 

Зайнятість – це одна з найважливіших 
соціально-економічних проблем ринкової 
економіки, що пов’язана із задоволенням 

особистих і суспільних потреб, яка дає їм 
дохід у грошовій чи іншій формі. 

У більшості заходів особливе місце на-
лежить державним службам і фондам спри-
яння зайнятості. 

Державна політика зайнятості населення 
залежить від економічних реформ та розви-
тку країни. Вона передбачає систему адап-
тації різних категорій незайнятого населен-
ня до вимог ринку праці, а також систему 
соціального захисту безробітних. 

Одним із завдань соціально орієнтованої 
економіки держави в ринковому господарст-
ві, що формується, є діяльність із соціаль-
ного захисту суспільства. Найважливішим 
напрямом діяльності є регулювання зайня-
тості та стимулювання висококваліфікованої 
й продуктивної праці і, як наслідок, збіль-
шення національного доходу. 

Існують проблеми, пов’язані з регулю-
ванням зайнятості й забезпечення соціаль-
ного захисту населення, серед яких: неста-
більність на ринку праці і неможливість охо-
пити соціальним захистом усі верстви насе-
лення через відсутність нормативно-зако-
нодавчої бази й інших правових актів. 

До 2009 р. в Запорізькій області у селян, 
котрі стояли на обліку в центрі зайнятості, 
була можливість отримати одноразову до-
помогу по безробіттю для організації підп-
риємницької діяльності залежно від попере-
днього місця роботи та заробітної плати. 

Для підвищення конкурентоспроможності 
на ринку праці безробітних проводилась 
активна робота службою зайнятості з метою 
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залучення мешканців сільської місцевості 
до навчання за новими формами господа-
рювання на селі. 

Професійне навчання для населення – 
це один із важливих заходів активної полі-

тики зайнятості. На селі значно менші мож-
ливості працевлаштування, ніж у містах. 

Центри зайнятості здійснювали профе-
сійну підготовку, перепідготовку та підви-
щення кваліфікації (див. рис.). 

 
повна загальна середня;

30,50%

базова вища; 16,70%
базова загальна середня; 5,00%

повна вища;
11,50%

початкова; 0,10%

професійно-технічна;
36,10%

 
 

 
Рис. Склад незайнятого населення за освітою [5, с. 49] 

 

За сучасних умов економічної кризи 
професійне навчання безробітних прово-
диться з урахуванням потреб ринку праці та 
конкретних заявок роботодавців на підбір 
працівників певної кваліфікації. Професійне 
навчання безробітних за робітничими про-
фесіями має враховувати сучасні вимоги 
виробництва (а отже, і працедавців) до рів-
ня професійної підготовки робітників певної 
кваліфікації та профілю. 

Для якісних змін у навчанні з метою під-
вищення конкурентоспроможності безробіт-
них на ринку праці необхідно забезпечити 
дієву співпрацю центрів зайнятості, праце-
давців і навчальних закладів. 

Для того, щоб підвищити конкурентоспро-
можність безробітних у сільській місцевості 
шляхом навчання, їх професійну та соціа-
льну мобільність, навчальним закладам і 
центрам зайнятості необхідно володіти ін-
формацією про технологічні особливості 
конкретних виробництв, що потребує тісної 
співпраці з роботодавцями. Особливості цих 
знань дають змогу не тільки формувати 
зміст навчання з урахуванням вимог конкре-
тного виробництва та необхідного рівня 
кваліфікації робітників, а також прогнозува-
ти успішність працевлаштування безробіт-
них після навчання. 

Підготовку та перепідготовку навчання 
проводять у навчальних закладах, які мають 
відповідну матеріальну базу, кадри викла-
дачів і майстрів виробничого навчання, лі-
цензію на право ведення освітньої діяльно-
сті. 

За скеруванням служби зайнятості 
2,5 тис. безробітних селян проходили підго-
товку, перепідготовку та підвищення квалі-
фікації (на 4% більше, ніж у 2008 р.). Одним 

із прав людини є соціальний захист насе-
лення, який гарантується відповідними фо-
рмами та методами. Їх впровадження має 
забезпечити рівень життя не нижче від про-
житкового мінімуму. 

Відповідно до Закону України “Про зага-
льнообов’язкове державне соціальне стра-
хування на випадок безробіття”, фінансу-
вання діяльності Фонду у 2008 р. здійсню-
валось у межах затвердженого бюджету та 
було надано 104,6 тис. незайнятих осіб, які 
перебували на обліку у службі зайнятості. 

ІV. Висновки 
Причинами посилення ролі держави в 

економіці є неспроможність механізму рин-
кового саморегулювання подолати чи хоча 
б послабити економічну кризу в Україні, за-
безпечити рівномірний розвиток регіонів, 
відносно справедливий розподіл національ-
ного доходу, планомірний та пропорційний 
розвиток економіки, розвиток інфраструкту-
ри, виробництво товарів, усунути або пос-
лабити безробіття та інші вади, більшість 
яких цей механізм і спричинили. 

У сучасних економічних умовах склад-
ною залишається ситуація на ринку праці, 
актуальним є його правове забезпечення, 
поліпшення якості робочих місць, організації 
повномасштабної сервісної служби для ро-
боти з кадрами та роль управління трудо-
вими ресурсами на державному рівні. 

З метою реалізації конституційного права 
громадян на соціальний захист від безробіт-
тя та відповідно до програм зайнятості на-
селення державна служба зайнятості вжи-
ває заходів, спрямованих на підвищення 
економічної активності та зростання зайня-
тості населення, посилення мотивації до 
праці, підвищення рівня конкурентоспромо-
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жності незайнятого населення шляхом на-
буття нових знань і навичок роботи, сприян-
ня в започаткуванні власного бізнесу та пе-
ретворення особистого селянського госпо-
дарства в підприємницькі структури. 

Для ефективного розвитку сільського го-
сподарства в Україні необхідно впорядкува-
ти процес державного фінансування сільсь-
кого господарства, забезпечити його зрос-
тання та ефективність використання. 

Запропоновано шляхи вдосконалення 
механізму державного регулювання зайня-
тості сільського населення. 
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