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РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я 

Авраменко Н.В. 
кандидат медичних наук, доцент 

Запорізький національний медичний університет 
 

Annotation 
The author examines the evolution of the 

control of health and feature of its reorganiza-
tion a guard system in different times of epoch 
in the article. 

Анотація 
Розглянуто еволюцію системи управління 

охороною здоров’я та особливості її реоргані-
зації в різні часи. 

Ключові слова 
Управління, розвиток, охорона здоров’я, 

медична допомога, населення, держава, тра-
нсформаційні перетворення, органи держав-
ного управління. 

І. Вступ 
Спрямованість теорії та практики держа-

вного управління на реформування сфери 
охорони здоров’я в Україні зумовлює онов-
лення механізмів державного управління на 
регіональному рівні, що потребує опрацю-
вання та впровадження більш досконалого 
організаційно-економічного механізму, який 
би концентрував зусилля органів місцевої 
виконавчої влади й органів місцевого само-
врядування, ділових кіл та громадськості на 
вирішенні суперечностей та усуненні невід-
повідностей між фактичними потребами на-
селення в медичній допомозі та послугах і 
реальними можливостями системи охорони 
здоров’я щодо якісного задоволення цих 
потреб в умовах трансформаційних перет-
ворень. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути еволюцію систе-

ми управління охороною здоров’я в Україні. 
ІІІ. Результати 
Розвиток медицини як науки та галузі 

народного господарства, зміни засад та 
принципів організації медичного обслугову-
вання населення, економічні відносини у 
сфері охорони здоров’я нерозривно 
пов’язані з перебігом процесів державотво-
рення. Повноцінна історія управління та ор-
ганізаційних структур, розвитку моделей 
охорони здоров’я та їх господарської діяль-
ності ще не написана. У працях з історії ме-
дицини, які виходили у світ протягом бага-
тьох років і серед яких є велика кількість 
першокласних досліджень, питанням розви-
тку організації управління та діяльності охо-
рони здоров’я як галузі господарства приді-
лялась дуже незначна увага, хоча висвіт-

лення в них розвитку історії медичної науки 
та професійних аспектів і досягнень у діяль-
ності лікарів подавалося на тлі конкретних 
історичних періодів [3]. 

Поглядів щодо взаємозв’язку розвитку нау-
ки і практики управління охороною здоров’я із 
конкретним етапом еволюції держави та її бу-
дівництва дотримуються такі вітчизняні вчені 
та фахівці з організації та управління охороною 
здоров’я, як В.Г. Бідний, Ю.В. Вороненко, 
О.М. Голяченко, Є.М. Захарченко, Б.П. Криш-
топа, В.Ф. Москаленко, Л.А. Пиріг, Я.Ф. Радиш 
та інші. 

Я.Ф. Радиш наголошує на необхідності пе-
регляду найважливіших аспектів досвіду фо-
рмування державницького підходу до управ-
ління сферою охорони здоров’я українських 
лікарів у минулому. Історична спадщина на-
ших лікарів може бути корисною в пошуку ме-
ханізмів підвищення рівня сучасного стану 
галузі, а також стати важливим джерелом для 
побудови нової моделі системи державного 
управління охороною здоров’я [5]. 

Як відзначає В.З. Кучеренко, формуван-
ня ранніх моделей вітчизняної охорони здо-
ров’я, що відповідали певним історичним 
реаліям розвитку суспільства, проходило не 
у цивілізаційному вакуумі, а в умовах взає-
мозв’язку із географічно та ідеологічно бли-
зькими країнами та народами. З цих суміж-
них територій на землі наших предків над-
ходили знання про професійні навички, а 
також практичний досвід щодо організацій-
них та економічних засад надання медичної 
допомоги та послуг. Уявляється, що основ-
ною організаційною формою медичного об-
слуговування тих часів була приватна плат-
на медична практика. Саме з Візантійської 
імперії, що була в ті часи однією з наймогу-
тніших держав світу та мала неабиякий до-
свід в організації лікарень міського та мона-
стирського типу, перші відповідні організа-
ційні та практичні засади щодо медичної 
справи перейшли до тодішніх княжих дер-
жав IX–X ст., а потім ці тенденції посилили-
ся у зв’язку із християнізацією Русі в XI ст. 
За часів Київської Русі приватна медична 
практика була захищена законом, передба-
чався і захист прав пацієнта шляхом стяг-
нення з лікаря штрафів тих чи інших розмі-
рів. У XII ст. у становленні системи охорони 
здоров’я досить виразними стають регіона-
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льні особливості, пов’язані з посиленням 
тенденцій децентралізації влади та феода-
льної роздробленості. На той час продов-
жували існувати платна приватна медична 
практика та переважно безоплатна монас-
тирська медицина [7]. 

Монгольська навала XIII ст. справила 
значний негативний вплив на розвиток дер-
жави в цілому, спричинила колосальні люд-
ські та матеріальні втрати і стала чинником 
значного відставання вітчизняної охорони 
здоров’я від загальноєвропейських надбань. 

Проте саме за часів Галицько-
Волинської держави (XIII–XIV ст.) спостері-
гається розвиток місцевого самоврядуван-
ня, упровадження у містах магдебурзького 
права, введення пільг для цехів та ремісни-
ків. Лікарі та аптекарі, які займалися плат-
ною приватною практикою і виготовленням 
та реалізацією ліків, входили до відповідних 
цехових об’єднань, що мали певну вагу при 
взаємодії із владними органами. Цей період 
становлення вітчизняної охорони здоров’я 
на професійно-корпоративних засадах від-
значається обміном та використанням дос-
віду впровадження сучасних медичних тех-
нологій діагностики та лікування хворих, 
який надходив і з Європи та Азії [5]. 

У XIV ст. з Азії на Європу одна за одною 
насувалися спустошувальні хвилі епідемій 
інфекційних захворювань. Необхідність у 
зв’язку з цим забезпечення та проведення 
владою відповідних заходів щодо профілак-
тики та запобігання епідемічним хворобам 
стала одним із чинників залучення до про-
цесів державного управління окремих ліка-
рів, зростання їх громадського впливу, ви-
роблення владою з урахуванням рекомен-
дацій лікарів конкретних управлінських рі-
шень. Як приклади можна навести будівни-
цтво в деяких містах кам’яних бруківок, во-
допроводів та систем водовідведення, роз-
виток пралень, створення митно-санітарної 
та карантинної служб [7]. 

Я.Ф. Радиш відзначає серед вітчизняних 
дипломованих лікарів XV–XVI ст., які поряд 
з медичною практикою успішно займалися і 
державними справами, першого українсько-
го доктора філософії і доктора медицини 
Юрія (Георгія) Дрогобича-Котермака (1450–
1494 рр.), відомого діяча православної цер-
кви та просвіти тих часів, засновника Києво-
Могилянської академії митрополита Петра 
Могилу (1596–1647 рр.), Єпіфанія Славене-
цького (?–1675 р.) [5]. 

Подальший аналіз еволюції управління 
охороною здоров’я свідчить, що централь-
ним органом виконавчої влади, який сфор-
мувався наприкінці XVI ст. для управління 
справами охорони здоров’я і діяв до початку 
XVIII ст., був Аптекарський приказ. Він конт-
ролював діяльність усіх осіб, які працювали 
у медичній сфері, сприяв створенню мережі 

аптек та перших державних безоплатних 
лікарень, забезпечував ліками представни-
ків влади, займався платним медикаменто-
зним забезпеченням населення. Фінансу-
вання цього органу управління та підпоряд-
кованих йому державних медичних закладів 
здійснювалося за рахунок безпосередніх 
натуральних надходжень матеріальних цін-
ностей та коштів від інших приказів (органів 
виконавчої влади) [7]. 

Більш суттєві кроки в становленні управ-
ління медичною справою в Україні припа-
дають на XVIII ст. Його початок ознамену-
вався подальшим посиленням централізації 
та створенням нового апарату державного 
управління охороною здоров’я із формуван-
ням бюрократичної системи. Центральним 
державним органом управління медичною 
справою (суб’єктом управління), який при-
йшов на зміну Аптекарському приказу, ста-
ла Медична канцелярія (1707 р.), згодом 
перетворена у Медичну колегію (1721 р.). 
Об’єкти управління – лікарі, аптеки, лікарні, 
госпіталі та госпітальні школи (навчальні 
заклади), що утримувалися на державні ко-
шти, безпосередньо підпорядковувалися 
Медичній колегії. Починала розвиватися 
мережа державних медичних закладів, змі-
цнювались переважно державні організа-
ційні та економічні механізми діяльності 
охорони здоров’я. Фінансування витрат на 
утримання органу управління та закладів 
здійснювалось з державної казни. До сере-
дини XVIII ст. управління медичною спра-
вою в Росії являло собою централізоване 
керівництво державними медичними закла-
дами, кількість яких ще не була значною. 
Привертає увагу видання у травні 1737 р. 
Указу Медичної колегії щодо надання дер-
жавними лікарями безоплатної медичної 
допомоги бідним. Водночас у ті часи почав-
ся швидкий розвиток платної приватної ме-
дицини. Цей сектор охопив переважно ве-
ликі міста та забезпечував медичну допомо-
гу серед заможної частини населення [6]. 

Нову форму управління – адміністратив-
но-територіальну – започаткував розподіл 
Російської держави на губернії (1755 р.). 
Лише у містах, у тому числі й в Україні, були 
засновані перші місцеві державні органи 
управління медичною справою – Прикази 
громадської опіки. Цим органам підпорядко-
вувались аптеки, міські безоплатні лікарні 
для цивільних, а також богодільні, притулки 
для сиріт і психічно хворих, тобто заклади 
для надання медичної допомоги верствам 
населення з обмеженими можливостями. 

Це нововведення свідчить про прихід 
влади до розуміння щодо необхідності ство-
рення спеціальних органів управління охо-
роною здоров’я на місцях. Воно стало поча-
тком децентралізації державного управління 
цією сферою. 
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Проте вже через 10 років загальне 
управління приказною медициною перейш-
ло до повноважень обер-поліцмейстерів, що 
позбавило медичних працівників будь-яких 
адміністративних прав. З того часу нагляд 
поліції за медичною справою тією чи іншою 
мірою зберігався до 1917 р. Кінець XVIII ст. 
ознаменувався подальшим прогресом де-
централізації управління медичною спра-
вою – створенням на місцях губернських 
лікарських управ (1797 р.) як регіональних 
державних органів управління, яким Медич-
на колегія як орган центральної державної 
влади делегувала функції безпосереднього 
оперативного управління медичною части-
ною (цивільною і військовою) в межах губе-
рнії, тобто територіальний підхід до управ-
ління був посилений [6]. 

Дослідження цих перетворень переконли-
во свідчить про значення децентралізації в 
державному управлінні охороною здоров’я, 
до якого дійшли владні органи й у той час. 

Як зазначає Б.П. Криштопа, вказане пок-
лало початок новому в Росії та Україні адмі-
ністративно-відомчому принципу управління 
охороною здоров’я, заклало підвалини ста-
новлення системи управління медичною 
справою на регіональному рівні. Однак у 
Волинській, Київській і Подільській губерніях 
поряд із лікарськими управами до 1911 р. 
існували і згадані вище Прикази громадської 
опіки, що призводило до двовладдя в дер-
жавному управлінні охороною здоров’я на 
регіональному рівні і свідчило про відсут-
ність єдиної його системи. Реформа управ-
ління медичною справою кінця XVIII ст. при-
звела і до реорганізації самої Медичної ко-
легії, яка у своєму безпосередньому підпо-
рядкуванні залишила лише заклади загаль-
норосійського державного значення: госпі-
тальні школи, провідні госпіталі, стаціонарні 
аптеки. Початок XIX ст. ознаменувався про-
веденням у Росії державної реформи 
центральних органів управління: скасування 
колегій і введенням у 1802 р. нової, на єв-
ропейський зразок форми державного галу-
зевого управління – міністерств. Однак, лік-
відувавши у кінці 1804 р. Медичну колегію, 
влада не створила відповідного міністерст-
ва, а управління медичною справою було 
передано одному з підрозділів Міністерства 
внутрішніх справ – Експедиції державної 
медичної управи, що призвело до зниження 
його рівня управління порівняно з колиш-
ньою самостійною колегією [4]. 

Як зазначає Я.Ф. Радиш, подальші ре-
форми державного управління охороною 
здоров’я супроводжувались розподілом си-
стеми на цивільну та військову (1805 р.), 
частковою децентралізацією на рівні регіону 
– підпорядкуванням лікарських управ без-
посередньо губернаторам (1812 р.), деякою 
централізацією – реорганізацією Експедиції 

державної медичної управи у вищий орган 
управління – Медичний департамент Мініс-
терства внутрішніх справ (1829 р.), який 
проіснував майже століття, до 1917 р. ре-
зультатом проведених реорганізацій стало 
поступове набуття лікарськими управами 
поліцейсько-бюрократичного характеру [5]. 

Одним із наслідків земської реформи дру-
гої половини XIX ст. в Росії та в Україні стало 
передання влади на місцях новим органам 
самоврядування – губернським і повітовим 
земствам, тобто надання певної автономії в 
управлінні при збереженні необмеженої вла-
ди правлячої верхівки. Земство заклало в 
Україні основи якісно нової організації меди-
чної допомоги – земської медицини, яка яв-
ляла собою систему медико-санітарного об-
слуговування сільського населення на основі 
самоврядування. Земська медицина потре-
бувала формування нових органів управлін-
ня охороною здоров’я, які відповідали б її 
новим завданням. Їх функціональне визна-
чення та структура будувались відповідно до 
“Положень про губернські і повітові земські 
заклади” (1864 р.), у результаті чого медичні 
заклади опинилися у подвійному підпорядку-
ванні: за напрямом діяльності – місцевим 
(губернським і повітовим) земським зібран-
ням як вищим органам влади, а в адміністра-
тивно-господарчому плані – земським упра-
вам як виконавчим органам. Суттєву роль в 
управлінні земською медициною, особливо 
на початковій його стадії, відігравали повітові 
та губернські санітарні (медичні) ради, а та-
кож з’їзди лікарів як колективні дорадчі орга-
ни. На діяльність земської медицини справ-
ляли вплив губернські санітарно-статистичні 
бюро та губернські і повітові з’їзди лікарів. 
Завершеною таку систему управління все ж 
таки визнати не можна, оскільки земства як 
органи місцевого самоврядування існували 
лише на рівні губерній та повітів при відсут-
ності у волостях, а найголовніше – не мали 
представництва на державному рівні. Оскі-
льки влада не делегувала земствам свободи 
і самостійності, їх управлінські рішення вима-
гали додаткового затвердження губернато-
ром або Міністром внутрішніх справ і могли 
бути легко скасованими [4; 6; 7]. 

Проте в умовах земства вперше з’яви-
лись усі необхідні з сучасного погляду еле-
менти системи управління: суб’єкт управ-
ління (губернські і повітові земські зібрання, 
губернські і повітові земські управи) та 
об’єкт управління (мережа лікувальних, са-
нітарних та інших земських закладів). Зем-
ська реформа сприяла також і формуванню 
системи міського самоуправління. Згідно з 
“Городским положением” (1870 р.) були 
створені міські Думи – виборні органи гро-
мадського управління та міські управи – ви-
конавчі органи, що отримували на зразок 
земств порівняно широку самостійність у 
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вирішенні місцевих питань, у тому числі що-
до питань охорони здоров’я населення. З 
такою системою управління охороною здо-
ров’я Східна Україна прийшла до жовтнево-
го перевороту в Росії 1917 р. 

Медична справа в Західній Україні сто-
літтями підпорядковувалась законам Речі 
Посполитої та Австро-Угорської імперії. При 
цьому розвиток управління охороною здо-
ров’я в Галичині послідовно пройшов шлях 
від управної форми (1772 р.) і керівництва 
Львівською медичною школою (“Колегіум 
медикум”, 1773 р.), з подальшим посилен-
ням централізації через запровадження у 
Львові в різні роки австро-угорським урядом 
Санітарної (медичної) комісії (1773 р.), Ме-
дичної колегії (1776 р.), Медичної комісії 
(1784 р.) і до централізованого управління 
цією сферою відповідним департаментом 
Міністерства внутрішніх справ Австро-
Угорської імперії (1870 р.) та створення 
Крайової ради здоров’я. На Буковині пер-
ший орган управління медичною справою 
з’явився на 100 років пізніше, ніж у Галичині. 
Ним стала створена у 1871 р. в Чернівцях 
Буковинська крайова санітарна рада, яка 
існувала до 1919 р. [4; 6]. 

Таким чином, наведені дані свідчать про 
значні розбіжності в державному управлінні 
охороною здоров’я в Східній і у Західній Укра-
їні як за часом його встановлення, так і за ор-
ганізаційними формами органів управління, 
що основною мірою зумовлено особливостя-
ми устрою панівних на цих територіях держав. 

Вважаємо за доцільне також звернутись 
до досвіду організації управління охороною 
здоров’я в Україні у період 1917–1919 рр. 

Як свідчать літературні джерела, форму-
вання органів державного управління охо-
роною здоров’я у цей період мало свої осо-
бливості, зумовлені, передусім, військово-
політичною ситуацією. Україна перетвори-
лась на арену громадянської війни та інозе-
мної інтервенції. Влада неодноразово пере-
ходила від однієї суспільно-політичної сили 
до іншої, що не сприяло розвитку націона-
льної державної системи охорони здоров’я. 
За часів існування Української Народної Ре-
спубліки (листопад 1917 р. – квітень 1918 р.) 
управління охороною здоров’я здійснював 
окремий Медичний департамент у складі 
Міністерства внутрішніх справ; така органі-
зація дісталася на деякий час Україні у спа-
док від колишньої Російської імперії. В Укра-
їнській гетьманській державі (квітень 1918 р. 
– грудень 1918 р.) було вже створене окре-
ме Міністерство охорони здоров’я та соціа-
льної опіки як орган центральної виконавчої 
влади для управління галуззю. До його 
складу входили департаменти (медичний, 
санітарний, загальний) та відділення (осві-
ти, інформаційно-видавниче, судової експе-
ртизи, санітарно-технічне, демобілізаційне). 

На місцях уряд гетьмана П. Скоропадського 
пішов шляхом відновлення діяльності місь-
ких управ із галузевими відділами, губерн-
ських та повітових земських управ. Під час 
Української Народної Республіки (ІІ) (гру-
день 1918 р. – 1920 р.) зазначена централі-
зована організаційна структура державного 
управління охороною здоров’я була в осно-
вному збережена. Протягом 1919 р. міністр 
охорони здоров’я та соціальної опіки одноча-
сно обіймав посаду заступника голови Ради 
народних міністрів, що сприяло вирішенню 
питань взаємодії та координації діяльності з 
іншими міністерствами та органами управ-
ління в складних умовах напруженої внутрі-
шньої ситуації в державі, величезної міграції 
та соціальних проблем населення, різкого 
зростання інфекційної захворюваності, дефі-
циту лікарських засобів. Після утворення у 
листопаді 1918 р. Західно-Української На-
родної Республіки, серед членів її уряду – 
Державного Секретаріату був і державний 
секретар здоров’я [2]. 

Як доводить аналіз, кожен з урядів Укра-
їни періоду української державності початку 
ХХ ст. намагався по-своєму розв’язувати 
проблеми управління охороною здоров’я, 
але в умовах короткочасного їх перебуван-
ня при владі, значних руйнувань медико-
санітарної мережі та епідемій вони обмежу-
вались переважно черговими змінами назв 
централізованого органу управління, а та-
кож незначними реформами, які в умовах 
громадянської війни не могли досягти мети. 

Формування централізованого органу 
управління охороною здоров’я в Україні ра-
дянського періоду започатковане створен-
ням при Тимчасовому робітничо-селянсь-
кому уряді України відділу охорони здоров’я 
(січень 1919 р.), реорганізованому в лютому 
того ж року за прикладом Російської феде-
рації у Народний комісаріат охорони здо-
ров’я, який своїм розпорядженням тоді ж 
скасував старі форми лікарського управлін-
ня. У березні 1919 р. Рада народних коміса-
рів України своєю постановою організувала 
місцеві відділи охорони здоров’я на рівні 
губерній та повітів, що створило організа-
ційні засади системи державного управлін-
ня охороною здоров’я на центральному та 
територіальному рівнях. При цьому без міс-
цевого органу управління залишався район, 
що свідчило про відсутність на той час цілі-
сної системи управління охороною здоров’я, 
зокрема, у сільській місцевості [4; 6]. 

Проведення у 1922–1925 рр. в Україні ад-
міністративно-територіальної реформи поз-
начилось для системи управління охороною 
здоров’я двома важливими заходами: ви-
знанням у 1923 р. району як адміністративно-
територіальної одиниці, що стало перелом-
ним у цільовому формуванні системи управ-
ління сільською охороною здоров’я на цьому 
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рівні, введенням при райвиконкомах посади 
уповноваженого губернського відділу охорони 
здоров’я; прийняттям у 1925 р. нового урядо-
вого “Положення про місцеві органи Народно-
го комісаріату охорони здоров’я”, згідно з яким 
замість губернських і повітових відділів вста-
новлювались окружні, міські і районні інспек-
тури охорони здоров’я, яким передавались 
низові адміністративно-господарські функції. 
Район на чолі із райздоровінспектором впер-
ше ставав самостійною ланкою управління 
сільською охороною здоров’я, що було про-
гресивним підходом і реалізовувало принципи 
децентралізації та регіоналізації в управлінні 
цією сферою. 

Друга половина і кінець 20-х рр. ХХ ст. 
ознаменувались новими підходами уряду 
колишнього СРСР до ведення народного 
господарства та управління ним – перехо-
дом на п’ятирічні плани розвитку, виконання 
яких надалі досягалось виключно вольовим, 
директивним методом управління. Цим було 
закладено основи адміністративно-команд-
ної системи управління, які повністю лікві-
дували паростки управління державою з 
наукових позицій, що були наявними у се-
редині 20-х рр. [1]. 

Наступні адміністративно-територіальні 
реформи в Україні призвели до скасування 
у 1930 р. округів та її розподілу на області з 
реорганізацією окружних відділів охорони 
здоров’я в обласні. Райздоровінспектури 
були реорганізовані у райздороввідділи 
(1933 р.). Перші післявоєнні роки для 
управління системою охорони здоров’я 
України позначились реорганізацією Народ-
ного комісаріату охорони здоров’я у Мініс-
терство охорони здоров’я (1946 р.) при збе-
реженні на місцях довоєнної структури ор-
ганів управління. На початку другої полови-
ни ХХ ст. була суттєво реорганізована сис-
тема державного управління сільською ме-
дициною: у 1957 р. райздороввідділи були 
ліквідовані, а їх функції керівництва систе-
мою охорони здоров’я на рівні району в об-
ласті передані головному лікарю централь-
ної районної лікарні. За своїми функціями 
центральні районні лікарні перетворювали-
ся не тільки в осередки спеціалізованої ме-
дичної допомоги мешканцям цієї території, 
що було позитивним чинником в забезпе-
ченні населення району спеціалізованими 
видами допомоги, але й ставали центрами 
стратегічного й оперативного управління 
всіма лікувально-профілактичними закла-
дами району [1]. 

Зазначений перерозподіл функцій на рівні 
районів області від органу місцевої виконав-
чої влади, яким був на той час райздороввід-
діл, до медичного закладу (центральної ра-
йонної лікарні) на той час вважався прогре-
сивним і перспективним. Як відзначають 
В.Г. Бідний, Ю.В. Вороненко, Б.П. Криштопа, 

В.Ф. Москаленко, загальнодержавна система 
управління охороною здоров’я (міністерство, 
обласне управління, центральна районна 
лікарня, медичний заклад) залишалась адмі-
ністративно-командною. Це та система 
управління з її модифікаціями останніх років 
періоду “застою” в колишньому СРСР, яка 
дісталась незалежній Україні й стала однією 
з причин кризи в охороні здоров’я і яку потрі-
бно не реформувати, а створити замість неї 
якісно нову відповідно до вимог ринку і дося-
гнень світового менеджменту [4; 6; 7]. 

У містах, у тому числі й у великих, орга-
ном державного управління залишався мі-
ський відділ охорони здоров’я, який підпо-
рядковувався як виконавчому комітету місь-
кої ради народних депутатів, так і обласно-
му відділу (а з 1992 р. – управлінню) охоро-
ни здоров’я. Це певною мірою призводило 
до виникнення труднощів в управлінні, хоча 
в умовах адміністративно-командної систе-
ми і відсутності реального місцевого самов-
рядування міськвиконком був повністю під-
порядкований обласному рівню влади. 

Що стосується рівня району у місті, то 
доцільно відзначити, що на підставі прикла-
ду організації управління в сільській місце-
вості тут наприкінці 80-х рр. ХХ ст. здійсню-
валися спроби замінити районні відділи 
охорони здоров’я (які були підрозділами 
райвиконкомів) на центральні районні ліка-
рні, як у районах області, проте практика 
повсякденного життя довела, що в умовах 
міста, а особливо великого, заклади такого 
типу не забезпечували ефективного управ-
ління розгалуженою та інтегрованою між 
собою й з іншими районами міста мережею. 
Крім того, центральні районні лікарні у ве-
ликому місті не мали всього набору видів 
спеціалізованої медичної допомоги, як 
центральні районні лікарні у сільських райо-
нах, та не були з цієї причини досить само-
достатніми. 

Слід зазначити, що серед вітчизняних ор-
ганізаторів охорони здоров’я і зараз є досить 
багато прихильників збереження централь-
них районних лікарень у районах області як 
органів управління. 

За умов, коли всі без винятку заклади охо-
рони здоров’я були лише державними та фі-
нансувались за рахунок коштів державного 
бюджету, формування бюджету здійснювалося 
згори, вказана організаційна структура держа-
вного управління галуззю досить ефективно 
виконувала свої функції на адміністративно-
командних засадах. В умовах перебудови 
українського суспільства та проведення адміні-
стративної реформи, незважаючи на розвиток 
науки державного управління, ситуація в 
управлінні охороною здоров’я на рівні сільсько-
го району не змінилася і характеризується не-
відповідністю суб’єктно-об’єктних відносин в 
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управлінському процесі та диспропорціями у 
розвитку суб’єкта та об’єкта управління. 

Є доцільним звернути також увагу на до-
сить цікаву спробу реорганізувати свого ча-
су центральні районні лікарні та районні 
відділи охорони здоров’я в умовах великих 
міст у територіальні медичні об’єднання. 

Така реорганізація була здійснена в бага-
тьох містах колишнього Радянського Союзу, а 
потім і України в кінці 80-х – на початку 90-х рр. 
ХХ ст. у зв’язку з проведенням експериментів із 
впровадження нового господарського механіз-
му. Територіальне медичне об’єднання повин-
но було виступати як сторона, що об’єднувала 
та виражала інтереси медичних закладів райо-
ну при укладанні угод та договорів на надання 
медичної допомоги та медичних послуг тим чи 
іншим контингентам населення (організованим 
колективам, працівникам промислових підпри-
ємств, інших господарств тощо) на умовах гос-
прозрахунку та самофінансування [1]. 

Однак фінансові механізми та реалії еконо-
мічного життя в умовах перехідного періоду не 
могли забезпечити повне фінансове утриман-
ня численних медичних закладів лише за ра-
хунок надходжень коштів промислових підпри-
ємств та інших суб’єктів господарювання. В 
організаційному ж плані створення територіа-
льних медичних об’єднань, які самі теж були 
великими лікарнями або об’єднаннями поліклі-
ніки та лікарні, повторювало створення 
центральних районних лікарень в умовах адмі-
ністративно-командної системи. Проте за роки 
існування незалежної України, у період стано-
влення та розвитку місцевого самоврядування 
і його фінансової бази – місцевих бюджетів 
система управління на районному в містах рів-
ні через територіальні медичні об’єднання не 
тільки не була ефективною в організаційному 
плані, але й справляла негативний вплив на 
функціонування та розвиток закладів охорони 
здоров’я, що входили до складу районної ме-
режі та були підпорядковані територіальному 
медичному об’єднанню як органу управління. 

IV. Висновки 
Дослідження історичної еволюції органі-

зації системи управління охороною здоров’я 

в Україні свідчить про велику складність як 
керованої, так і керівної підсистем, значні 
особливості суб’єктно-об’єктних відносин у 
цій сфері, підтверджує прагнення владних 
інституцій протягом тривалого історичного 
періоду як до розвитку та посилення цент-
ралізації в управлінні охороною здоров’я, 
так і до розуміння владою необхідності де-
централізації, удосконалення управління 
охороною здоров’я на територіальному рів-
ні. Останні тенденції, як свідчить проведе-
ний аналіз, посилюються на тлі становлення 
та розвитку місцевого самоврядування. 
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In the articles found out approaches are in 

relation to modern directions of forming and 
development of the system of socially labour 
partnership in Ukraine. 

Анотація 
З’ясовано підходи до сучасних напрямів 

формування та розвитку системи соціально-
трудового партнерства в Україні. 
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І. Вступ 
Важливим фактором і передумовою по-

ширення та розвитку соціального партнерс-
тва є проголошення і конституційне оформ-
лення ідеї створення соціальної держави. 
Після Другої світової війни у конституціях 
багатьох західних країн сформульовані за-
вдання побудови соціальної держави. У 
ст. 1 Конституції 1996 р. Україна проголо-
шена як “суверенна і незалежна, демокра-
тична, соціальна, правова держава” [1]. Од-
нак, звичайно, це проголошення означає не 
реальний факт, а визначення пріоритетних 
шляхів розбудови української держави. 

Формування соціальної держави немож-
ливе без ефективної взаємодії органів дер-
жавної влади з об’єднаннями й організація-
ми, які представляють соціально-економічні 
й політичні інтереси різних груп населення, 
передусім таких визначальних в економіч-
ному аспекті груп, як наймані працівники і 
роботодавці. Для становлення та розвитку 
соціально орієнтованої ринкової економіки 
важливим є формування саме української 
національної моделі соціальної взаємодії. 
Потужним суспільно-політичним чинником 
становлення в Україні соціальної держави 
має стати усвідомлення й практична реалі-
зація державною владою, об’єднаннями ро-
ботодавців, найманими працівниками, сус-
пільством у цілому основних принципів со-
ціального партнерства. 

Питанням формування та розвитку сис-
теми соціально-трудового партнерства в 
Україні приділяли увагу Ю. Зайцев, А. Бази-
люк, В. Жуков, В. Скуратівський, М. Бутко, 
М. Мурашко, В. Гуляєв та ін. 

Проте соціально-економічні засади та 
напрями вдосконалення державного регу-
лювання соціального партнерства в сучас-
них умовах не здобули свого остаточного 
визначення. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення напрямів фо-

рмування та розвитку системи соціально-
трудового партнерства в Україні. 

ІІІ. Результати 
Ефективні партнерські відносини владних 

структур з об’єднаннями роботодавців і най-
маних працівників, інституалізація цих відно-
син не лише покращує соціально-економічну 
ситуацію в країні, але й звільняє державу від 
багатьох соціальних функцій [2]. 

Суть соціального партнерства полягає в 
тому, що це специфічний вид відносин між 
різними соціальними групами, прошарками 
й класами, які мають суттєво відмінні соціа-
льно-економічні та політичні інтереси. Ці 
різні інтереси не можуть стати однаковими, 

проте можливе їх поєднання, забезпечення 
певного балансу їх реалізації. 

Соціальне партнерство одночасно є і ре-
зультатом, і активним фактором формуван-
ня громадянського суспільства, у якому різні 
соціальні групи, прошарки і класи зі своїми 
специфічними інтересами створюють свої 
організації, через які утворюють стійку соці-
альну спільноту, що забезпечує соціальну й 
політичну стабільність у суспільстві. Соціа-
льне партнерство уособлює собою відмову 
від будь-яких насильницьких, революційних 
методів вирішення соціальних суперечнос-
тей і орієнтацію на еволюційний шлях роз-
витку суспільства. Соціальне партнерство 
заперечує диктатуру будь-якої особи, групи, 
класу і утверджує суспільний договір, угоду 
між членами суспільства як основу оптима-
льної реалізації прав та інтересів різних со-
ціальних груп, прошарків, класів. 

Система соціального партнерства має 
цілком визначене суспільне призначення: 
створення й діяльність певних органів, упро-
вадження в життя гуманістичних ідей і 
принципів регулювання соціальних і пов’яза-
них з ними економічних та політичних відно-
син, розробку, прийняття й реалізацію конк-
ретних взаємовигідних рішень [3]. Суспільне 
призначення соціального партнерства поля-
гає також і в практичному втіленні узгодже-
ної соціально орієнтованої політики, у спри-
янні врегулюванню соціальних конфліктів, 
подоланню кризових явищ та в кінцевому 
підсумку зростанню якості життя громадян 
країни в найширшому розумінні [4]. 

Для успішного виконання своїх суспіль-
них функцій система соціального партнерс-
тва повинна включати в себе такі елементи: 
– сукупність постійних і тимчасових дво-, 

три- і багатосторонніх органів, що фор-
муються представниками різних груп, 
прошарків, класів (у випадку соціально-
трудового партнерства – найманих пра-
цівників та роботодавців), а також вико-
навчої влади і здійснюють взаємодію 
між ними на різних рівнях регулювання 
соціально-економічних відносин (націо-
нальному, регіональному, галузевому, 
рівні підприємств та їх підрозділів); 

– сукупність різних спільних документів 
(колективних договорів, угод, рішень, 
ухвал тощо), які ці органи схвалюють на 
основі взаємних консультацій, перего-
ворів між зацікавленими сторонами і бе-
руть до виконання; 

– відповідні традиції, форми взаємодії, 
співвідношення вказаних органів і поря-
док, послідовність розробки й виконан-
ня, пріоритетність документів, які вони 
приймають. 

Умови формування й розвитку системи 
соціально-трудового партнерства в Україні 
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суттєво відрізняються від інших країн таки-
ми особливостями: 
– Україна тривалий час була охоплена гли-

бокою й “гострою соціально-економічною 
кризою, яка вразила не лише економіку, а 
й усі соціальні та політичні інститути одно-
часно, і сьогодні ледь окреслюється поча-
ток стабілізації й покращення становища; 

– ринкові відносини й інститути як необ-
хідна умова широкого розвитку соціаль-
ного партнерства лише формуються в 
нашій країні. Соціальна орієнтація рин-
кової економіки є скоріше декларацією, 
ніж фактом; 

– в Україні сформувалася вкрай поляри-
зована соціальна структура, відбулося 
неприпустиме для цивілізованих країн 
майнове розшарування населення. Зна-
чна частка населення зневірилася у змі-
нах на краще. 

Поляризація пронизує всю систему сус-
пільних відносин: владу маси сприймають 
не завжди; центр відокремлюється від регі-
онів; багаті зневажають “невдах” і хизуються 
своїм багатством; бідні ненавидять багатих; 
серед підприємців відбувається нежорстка 
конфронтація; загострюються суперечності 
всередині підприємств; розмежовуються 
покоління тощо. 

Поляризація досягла такої межі, що за-
грожує антагонізмами й дезорганізацією су-
спільства. 

Суттєвою перешкодою на шляху цивілі-
зованого соціального партнерства є поши-
рена в Україні корупція, переважання кор-
поративних інтересів і настроїв, зрощення 
підприємництва з окремими працівниками 
структур. Нерідко чиновники в непрямій фо-
рмі є співвласниками підприємств, мають 
комерційний дохід і, відповідно, надають 
послуги цьому підприємству. Підприємці 
потрапляють в умови, далекі від нормаль-
них, законних відносин капіталу і влади. 
Створюється “зачароване коло”: держава не 
захищає інтереси підприємців, підприємці 
не дотримуються законів. Меншою мірою, 
але це стосується й інших громадян. 

У країні виник своєрідний клас псевдов-
ласників – працівників підприємств, які во-
лодіють невеликими пакетами акцій і не мо-
жуть вплинути на рішення керівництва. Ре-
альна влада перебуває в руках директорсь-
кого корпусу, який хоча й не має в розпоря-
дженні контрольного пакета акцій, повністю 
визначає політику підприємств як у сфері 
виробництва, так і в галузі розподілу прибу-
тку. Феноменом перехідної економіки є різ-
носпрямованість особистих інтересів дирек-
торату й соціально-економічної ефективно-
сті діяльності підприємств. 

В індустріально розвинутих країнах про-
цесу соціальних змін успішно сприяв зага-
льний стратегічний напрям перетворень 

включно з ідеєю формування системи соці-
ального партнерства в широкому розумінні, 
тобто такої, яка охоплює не лише соціаль-
но-трудові відносини, але й політичну та 
духовну сфери суспільства. Це виражалося 
і у створенні правової бази соціального пар-
тнерства на всіх рівнях, починаючи з міжна-
родного. В Україні не просто запізнюється 
законодавче забезпечення системи парт-
нерських відносин, але й склалася стійка 
практика ігнорування, невиконання чинних 
законів різними суб’єктами, починаючи з 
органів державної влади. За умов, коли по-
всюдно ігноруються державні закони, важко 
сподіватися на дієвість і чинність договорів 
та угод. Держава як роботодавець в особі її 
виконавчих органів нерідко не виконує свої 
зобов’язання за угодами соціально-трудо-
вого партнерства, є боржником найманих 
працівників, а отже, не може бути 
об’єктивним незалежним посередником між 
роботодавцями та профспілками. 

Особливістю українських умов є несфо-
рмованість суб’єктів соціального партнерст-
ва та їх представників. Всі партнери (дер-
жава, працівники, роботодавці) існували й 
раніше, однак реально вони були елемен-
тами єдиної адміністративно-планової сис-
теми. За умов кризи, безробіття, зубожіння 
працюючого населення працівники (навіть 
об’єднані профспілками) не можуть реально 
протистояти роботодавцям, серед яких най-
потужнішим є держава. 

Держава, виступаючи одночасно з трьох 
позицій – власника, адміністратора й гаран-
та інтересів громадян – сьогодні нерідко 
експлуатує найманого працівника більшою 
мірою, ніж приватні підприємці. Зокрема, це 
виявляється в надзвичайно низькому рівні 
оплати праці (у тому числі висококваліфіко-
ваної) на державних підприємствах (перед-
усім, у галузях освіти, культури, охорони 
здоров’я, науки). 

Здебільшого втратили довіру в громадян 
профспілки та їх лідери, які вже мало ким 
сприймаються як виразники інтересів трудя-
щих. Федерація профспілок України не має 
реальної соціальної підтримки, існує перева-
жно за рахунок комерційного використання 
успадкованої від СРСР власності, а не за 
рахунок членських внесків. Нові організації 
профспілок слабкі й роз’єднані. У сфері ма-
лого бізнесу, у тіньовій економіці організацій 
найманих працівників немає як таких. 

Поширеність “тіньової” економіки в Украї-
ні також не сприяє розвиткові соціального 
партнерства. На таких підприємствах, як 
правило, не дотримуються норми трудового 
законодавства, зокрема про охорону праці 
та соціальні гарантії, не сплачуються подат-
ки, не реєструються трудові угоди тощо. 
Працівники тут розглядаються виключно як 
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трудові ресурси виробництва, єдиною ме-
тою якого є отримання прибутку. 

Суттєвою перешкодою для становлення 
соціального партнерства стає розмивання 
ціннісно-нормативної системи суспільства, 
зумовлене масовим порушенням законів і 
соціальних норм. Це є і наслідком, і причи-
ною подальшого наростання відчуження 
людини від суспільства, державного управ-
ління і низького авторитету державних ін-
ституцій. Нові, як і вже діючі, закони, укази, 
постанови не можуть бути сприйняті, засво-
єні, реалізовані на практиці в стислі терміни. 
Держава вже не сприймається як єдність 
законодавчої й виконавчої влади; різні гру-
пування при владі скоріше вирішують свої 
корпоративні інтереси, ніж виконують дер-
жавні функції. Це суттєво підриває автори-
тет владних структур, не сприяє поширенню 
практики соціального партнерства. 

Зазначені особливості української дійс-
ності актуалізують завдання розвитку соціа-
льного партнерства і свідчать, що партнер-
ські відносини в нашій країні розвиваються в 
набагато складніших умовах порівняно з 
іншими країнами. У зв’язку з цим потрібен 
наполегливий цілеспрямований пошук оп-
тимальних моделей соціального партнерст-
ва стосовно наших умов, розробка ефекти-
вного механізму взаємодії партнерів. 

За нашим дослідженням, на сучасному 
етапі соціально-економічного розвитку Украї-
ни основними факторами, що створюють 
умови для оптимального збалансування та 
реалізації інтересів суб’єктів соціально-
трудового партнерства, має стати саме подо-
лання перешкод на шляху його розвитку, ви-
кликаних зазначеними вище особливостями. 

Найпотужнішим чинником впливу держа-
ви на розвиток соціального партнерства (як і 
його результатом) є створення сприятливо-
го економічного клімату, зокрема, шляхом 
послаблення податкового тиску і боротьби з 
корупцією, що призведе до оздоровлення 
національної економіки, її детінізації та пос-
тупового подолання наслідків кризи. 

Підвищення доходів населення загалом, 
і насамперед трудових доходів, подолання 
бідності, створення умов для розвитку се-
реднього класу має стати пріоритетним за-
вданням держави. Державний протекціонізм 
на ринку праці, його соціалізацію, суттєве 
підвищення розмірів оплати праці в держ-
бюджетних організаціях слід розглядати як 
важливу передумову узгодження інтересів 
суб’єктів соціально-трудового партнерства. 

Окремим масштабним завданням держа-
вного управління слід вважати оздоровлення 
морального клімату в суспільстві, подолання 
корумпованості, забезпечення законності й 
правопорядку, відновлення довіри до держа-
вних інститутів та держслужбовців. 

Профспілки повинні стати реальними ви-
разниками інтересів працівників. За органа-
ми влади – профспілками, владою і робото-
давцями (і суспільством у цілому) має бути 
визнане право боротися за встановлення 
вигідніших (порівняно з необ’єднаними у 
профспілки працівниками) умов праці та її 
оплати для членів профспілок. Працівник 
повинен мати реальну мотивацію членства 
в профспілках, зокрема, можливість вигідні-
ше колективно продати свої трудові послуги. 

Оскільки в найближчій перспективі нере-
ально розраховувати на демонополізацію 
ринку праці (це можна вважати завданням 
соціально-трудового партнерства на майбу-
тнє), поки що потрібно орієнтуватися на таку 
рівновагу на ринку праці, за якої монополія 
(монопсонія) покупців трудових послуг – ро-
ботодавців була б урівноважена об’єднаною 
(профспілковою) монополією продавців. 

Через системні деформації в економіці 
колективні угоди на мікроекономічному рівні 
не можуть бути ефективним інструментом 
регулювання ціни на трудові послуги. Осно-
вним інструментом встановлення цієї ціни 
мають стати угоди на вищих рівнях соціаль-
ного партнерства (так звана континентальна 
європейська модель регулювання ринку 
праці і, відповідно, відкрита модель проф-
спілкового руху). 

Ці угоди повинні вийти за межі регулю-
вання лише тарифної частини заробітної 
плати, перейшовши до принципу комплекс-
ного регулювання оплати праці. Необхідно 
також відмовитися від рекомендаційного 
характеру угод, хоча не можна і жорстко 
встановлювати параметри заробітної плати, 
не враховуючи особливості конкретних під-
приємств. Угода повинна визначати певну 
методику, задавати алгоритм визначення 
рівня заробітної плати залежно від досяг-
нення конкретних чітко означених економіч-
них параметрів діяльності підприємства. 

Для врівноваження і збалансування інте-
ресів суб’єктів соціального партнерства на-
ймані працівники і їх представники – проф-
спілки – мають чимось компенсувати робо-
тодавцям і державі підвищення ціни на тру-
дові послуги. Приваблива, але абстрактна 
мета – соціальна злагода – мало надихає 
роботодавців на поступки. Підвищення про-
дуктивності праці й кінцеві результати робо-
ти підприємства залежать не лише від пра-
цівників, але й від рівня управління та за-
безпечення виробничого процесу. Зустрічні 
обов’язки працівників мають бути такими 
самими конкретними, як і обов’язки робото-
давців з підвищення заробітної плати. 

ІV. Висновки 
Отже, сучасний стан відносин соціальних 

партнерів у сфері праці слід охарактеризу-
вати як переважання формальних (ритуа-
льних) процедур соціально-трудового парт-
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нерства, які не мають вагомих реальних 
економічних наслідків. Зазначені чинники 
розвитку соціально-трудового партнерства 
потрібно перетворити на конкретну програ-
му дій соціальних партнерів. Необхідно роз-
робити концепцію соціально-трудового пар-
тнерства для періоду стабілізації й економі-
чного зростання, що почалися останніми 
роками. 

Для забезпечення ефективного розвитку 
системи трипартизму необхідне послідовне 
поширення ідеології й технології соціально-
трудового партнерства, впровадження у 
свідомість і в практику роботи всіх суб’єктів 
ринку праці – державних, підприємницьких, 
профспілкових структур – ідеї справедливо-
го соціального договору, а не соціальної 
конфронтації. Необхідна велика робота з 
формування повноправних органів – сторін 
соціально-трудового партнерства. 

Державною владою і місцевим самовря-
дуванням мають бути сформовані такі умо-
ви, які заохочували б учасників соціально-
трудового партнерства до врегулювання 

соціально-трудових відносин шляхом усіх 
вищезазначених кроків. Зокрема, потрібно 
створити механізм, який би пов’язував мож-
ливості державних і муніципальних префе-
ренцій (бюджетних кредитів, податкових 
пільг, державних замовлень) з рівнем ефек-
тивності соціально-трудових відносин на 
конкретному підприємстві. 
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The article is devoted the study of theoreti-

cal approaches in relation to the state adjust-
ing of economic relations and practical experi-
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the world. 

Анотація 
Стаття присвячена вивченню теоретич-

них підходів щодо державного регулювання 
економічних відносин та практичного досві-
ду їх використання в різних країнах світу. 
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І. Вступ 
Економічні відносини не охоплюють усіх 

сторін життя суспільства, вони є його скла-
довою та визначають напрямок руху мате-
ріальних ресурсів виробництва, товарів, ро-
бочої сили, капіталів. Але водночас вони 
самі перебувають під впливом інших суспі-
льних відносин: ставлення до праці, підпри-
ємництва, трудових традицій, моральних та 
етичних установок суспільства, його культу-
рного рівня, законотворення. Регулювання 
всієї багатоскладової системи відносин 
здійснює держава. Вона може повністю кон-
тролювати економіку, як це наявне у суспі-

льствах тоталітарного типу; може обмежити 
своє втручання рядом установ; може взагалі 
прямо не втручатися у господарські проце-
си, а впливати тільки побічно. Ось деякі 
приклади подібних відносин: 
– економіка вільного підприємництва (“те-

тчеризм” – в Англії, “рейганоміка” – у 
США); 

– економіка, що реалізує відоме гасло 
французького короля Луї-Філіппа: “Зба-
гачуйтеся!”; 

– економіка зі значною часткою державно-
го сектора та відповідним впливом його 
на ринок (наприклад, економіка Італії); 

– економіка, ринок якої перебуває під зна-
чним впливом державної політики, осо-
бливо стимулює якусь галузь або на-
прям у господарстві (наприклад, Фран-
ція початку 90-х рр. ХХ ст.); 

– економіка, у якій через всевладдя ринку 
високі ціни й безробіття; 

– соціально орієнтована ринкова економі-
ка (термін Людвіга Ерхарда – ФРН) то-
що [1, c. 8–9]. 

Як бачимо, історія демонструє багато рі-
зних варіантів взаємодії економіки та дер-
жави. 
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ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – вивчити теоретичний та 

практичний досвід державного регулювання 
економічних відносин у різних країнах та 
можливості його використання в Україні. 

ІІІ. Результати 
Протягом багатьох років вчені намагалися 

встановити оптимальне співвідношення між 
державним регулюванням та економікою. 
Загалом їх погляди мають такий вигляд: 

1. Дж.М. Кейнс вважав, що економіка не 
може існувати сама по собі. Тому держава 
повинна впливати на такі незалежні змінні, 
як схильність до споживання, гранична ефе-
ктивність капіталу й норма відсотка, а через 
їх посередництво – на зайнятість та націо-
нальний дохід. Він віддавав перевагу гро-
шово-кредитній та податковій політиці, а до 
одержавлення ставився скептично. Кейнсі-
анська державна політика довгий час (з 30-х 
до початку 70-х рр. ХХ ст.) була провідною у 
країнах Заходу, де більша частина насе-
лення була задоволена життям. 

2. М. Фрідмен стверджував, що економі-
чна воля є необхідною, але не достатньою 
умовою для політичної волі. Остання, у 
свою чергу, потрібна для забезпечення волі 
економічного вибору в довгостроковому 
плані. Що ж стосується чилійського досвіду, 
що став причиною міфу про можливість ав-
торитарного режиму здійснювати політику 
вільного ринку, то це не більше ніж виняток, 
що підтверджує правило. Диктатура супере-
чить ринковій системі, оскільки перша за-
снована на примусі, а друга базується на 
добровільності. 

3. В. Ойкен розумів під економічною по-
літикою сукупність державних заходів впли-
ву на економічні процеси. Вирішальне за-
вдання державної політики, на його думку, 
полягає у створенні умов, які не призводять 
до виникнення небажаних, фатальних тен-
денцій в економіці [2]. 

Отже, державне регулювання економіки 
має довгу історію. Практика тут випереджає 
теорію. У період раннього капіталізму в Єв-
ропі існував централізований контроль над 
цінами, якістю товарів і послуг, відсотковими 
ставками та зовнішньою торгівлею. 

Меркантилісти XVII ст. – піонери норма-
тивної економічної теорії – писали про те, 
що тільки всеосяжний контроль з боку уряду 
може забезпечити порядок у господарській 
сфері. Вони вбачили в державному управ-
лінні засіб, що забезпечує соціальну спра-
ведливість. 

Із зміцненням вільної конкуренції заповіді 
меркантилістів канули в Лету. Принципово 
інший підхід творців класичної економіки, 
що лімітували державне втручання, має 
своє історичне пояснення: адже на той час 
“вершителями доль” в економіці стали вже 
ринок і свобода вибору. Остання потребує 

лише законодавчого захисту права приват-
ної власності та самостійності прийняття 
рішень. У XVIII–XIX ст. економічна роль 
держави зводилася в основному до охорони 
цих первинних прав. 

Двадцяте століття ознаменувалось роз-
повсюдженням тенденції до зміцнення еко-
номічної присутності держави. Це пов’язано 
з тим, що з другої половини ХIХ ст. націона-
льне виробництво сягнуло небачених рані-
ше масштабів. Кінець століття позначився 
стрибком у науково-технічному розвитку та 
появою ряду нових галузей, тобто збіль-
шенням суспільного поділу праці. Всі ці об-
ставини породжували потребу в координації 
економічних відносин та підтримці пропор-
цій на макрорівні. 

Почався наступ на ринок з боку монопо-
льних структур: картелів, синдикатів, оліго-
полій. У цих умовах для забезпечення кон-
куренції стало життєво необхідним вироб-
лення антимонопольного законодавства та 
його застосування органами держави. 

Посилення державного регулювання дик-
тувалося цілями підготовки до війн (спочатку 
Першої світової, а потім Другої), їх ведення 
підтримки обороноздатності. Розроблялася 
ціла система заходів, що включала: примусо-
ве картелювання (Німеччина), протекціонізм 
(Японія). Формувалися військово-промислові 
комплекси, тісно пов’язані з урядом. 

Державне регулювання стало необхідним 
для здійснення соціальної політики взагалі та 
здійснення стратегії соціалізації в широкому 
розумінні. Колективне споживання або задо-
волення суспільних потреб (охорона здо-
ров’я, освіта, підтримка незаможних та ін.) 
неможливі без використання державних ва-
желів та організацій [3, c. 172–173]. 

Тобто минуле століття було насичене го-
сподарськими, соціальними та політичними 
революціями. Раніше історія не знала тако-
го нерівномірного економічного розвитку 
окремих держав та народів. Протягом деся-
тиліть картина світу багато разів радикаль-
но змінювалась: на початку ХХ ст. США 
стали першою в економічному плані держа-
вою, посунувши з цієї позиції Великобрита-
нію; через декілька років домінуючою силою 
в Європі виявилась Германія, що з перер-
вами утримувала свої позиції до 1945 р.; у 
30-ті рр. ХХ ст. СРСР зробив серйозну заяв-
ку на друге місце у рейтингу розвинутих 
держав; у 50-ті та 60-ті рр. (періоді проти-
стояння СРСР та США), Японія здійснила 
свій історичний прорив, посунувши західні 
держави на світових ринках; і нарешті в 
останні роки ХХ ст. держави Південно-
Східної Азії та Китай стали претендувати на 
економічне лідерство у XXI ст. Внаслідок 
цього втручання держави в економіку та ро-
звиток, спрямований на “наздогнання”, ста-
ли дуже популярним. 
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Вперше проблеми прискореного розвит-
ку економіки та місця в цьому процесі дер-
жави стали активно розроблятись ще в часи 
Другої світової війни у зв’язку з дискусіями 
щодо післявоєнного устрою світу. Першими 
значними працями у цій сфері стали стаття 
П. Розенштайна-Родана “Проблеми індуст-
ріалізації Східної та Південно-Східної Євро-
пи” (1943 р.) та книга Є. Стейлі “Світовий 
господарський розвиток: вплив на розвинуті 
індустріальні держави” (1944 р.). Проблеми, 
що були сформульовані у цих працях на 
теоретичному рівні, привернули увагу еко-
номістів та політиків уже через декілька ро-
ків, коли в 1948–1949 рр. уряд США почав 
здійснювати масштабну програму допомоги 
господарській реконструкції Західної Євро-
пи, що стала відома як “план Маршала” [4]. 

Новим чинником, що зумовив потребу в 
теорії, яка відзначила б міру втручання 
держави в економіку, стала діяльність між-
народних організацій – спочатку Всесвітньо-
го банку, що представив у 1948–1949 рр. 
перші великі суди Чилі, Бразилії та Мексики, 
а потім і Організації Об’єднаних Націй, що 
на початку 50-х рр. ХХ ст. сформувала спе-
ціальні агентства, спрямовані на розробку 
методів прискореного розвитку держав, що 
відстають. Експертні комісії, які були ство-
рені ООН, опублікували в 1951 р. свої роз-
горнуті доповіді щодо напрямів розвитку, 
спрямованого на “наздогнання”. 

У цілому 40-ві й 50-ті рр. ХХ ст. стали пе-
ріодом зародження теорії прискореного роз-
витку. У. Ростоу називає таких засновників та 
ідеологів цієї концепції: П. Бауер, К. Кларк, 
А. Хіршман, А. Льюїс, Г. Мюрдаль, Р. Прєбіш, 
П. Розєнштайн Родан, Г. Зінгер та 
Я. Тінберген, які між тим дуже умовно мо-
жуть бути представлені у складі єдиної групи, 
оскільки деякі з них дотримувались діамет-
рально протилежних позицій щодо рівня 
державного регулювання [4]. 

Починаючи з 60-х рр. ХХ ст. концепції 
прискореного розвитку поступово поляризу-
вались за ознакою ідеологічних установок їх 
авторів. Частина західних теоретиків почала 
говорити про розвиток на основі засвоєння 
цінностей індустріального суспільства, що 
базується на вільному підприємництві та ри-
нковій економіці. Фахівці ж з країн, що розви-
ваються, акцентували увагу на державному 
втручанні в економіку: розвитку традиційних 
галузей, опорі на власні сили та встановлен-
ні елементів планового господарства. 

Між тим 70-ті та 80-ті рр. ХХ ст. стали 
періодом перегляду теорії розвитку, спря-
мованого на “наздогнання”. Послідовники 
цієї теорії звернулись, з одного боку, до 
аналізу значення людського капіталу в за-
безпеченні прискореного економічного про-
гресу, а з іншого – до осмислення ролі дер-
жави в процесі трансформації традиційних 

господарських систем у розвинуті індустріа-
льні. 

Перший напрям, як засвідчила практика, 
не набув серйозного прикладного розвитку 
та реалізувався лише в загальнотеоретич-
ному підході. Згідно з цим підходом, світ 
наприкінці ХХ ст. стає більш багатогранним, 
тому потрібен синтез універсалізму та куль-
турної специфіки різних країн та народів. 

Другий напрям виявився більш продук-
тивним. Він розроблявся економістами-
практиками та політиками, у першу чергу, 
азіатських країн, які намагалися здійснити 
прискорену індустріалізацію на основі вико-
ристання західних технологій і таким чином 
інтегруватись у світову економічну систему. 
Базовим елементом цього підходу стало 
використання в процесі індустріального ро-
звитку можливостей державного регулю-
вання економічних відносин. 

Термін “держава, що орієнтована на цілі 
розвитку” (або developmental state) виник ще 
в середині 70-х рр. ХХ ст., але не набув 
значного поширення в англомовній літера-
турі, оскільки сама концепція була затребу-
вана, перш за все, у східно-азіатському ре-
гіоні. Першою спробою серйозного дослі-
дження на Заході цієї системи поглядів ста-
ла книга Ч. Джонсона про промислову полі-
тику в Японії, яка вийшла в 1982 р. Важли-
вими характеристиками developmental state 
стають: 
– концентрація у державному апараті зна-

чної економічної влади; 
– відносна автономність цього апарату від 

соціальних процесів, що дає можливість 
більш ефективного втручання в еконо-
мічне та соціальне життя; 

– тісний зв’язок між державою та бізнесом 
при домінуванні держави. 

Вплив на економіку в цьому випадку 
здійснюється через митну політику, встано-
влення диференційованих відсоткових ста-
вок, надання монопольних можливостей 
окремим групам виробників, стимулювання 
імпорту технологій та експорту готової про-
дукції та проведення ряду протекціоністсь-
ких заходів, спрямованих на захист внутрі-
шнього ринку. Рівень бюрократизації такої 
господарської системи є досить високим. 
Методи управління нею схожі на ті, що ви-
користовувались у радянській системі. Між 
тим усі developmental state залишаються 
орієнтованими на активну взаємодію із зов-
нішнім світом, що виявляється у масовому 
імпорті технологій та експорті готової проду-
кції, залученні іноземного капіталу, розвитку 
фондового ринку тощо. 

Концепція developmental state виходить з 
того, що розвиток технологічного прогресу 
та його поширення за межі розвинутих країн 
призведе до того, що менш розвинуті вияв-
ляться здатними забезпечувати таку саму 
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високу ефективність виробництва готового 
продукту шляхом використання своїх трудо-
вих ресурсів та найсучасніших технологіч-
них досягнень [4]. 

Тимчасовий успіх цієї концепції був 
пов’язаний із визначними економічними успі-
хами у 70-ті та 80-ті рр. ХХ ст. Японії, а потім 
і Південно-Східної Азії, які є прихильниками 
цього підходу. Між тим зниження темпів роз-
витку країн, що орієнтовані на “наздогнання”, 
та азіатська фінансова криза 1997–1998 рр., 
на думку експертів, продемонстрували об-
меженість концепції developmental state. 

Сьогодні формується новий світовий 
економічний порядок. США та країни Євро-
пейського Союзу, розвиваючись еволюцій-
ним шляхом, забезпечили своїм громадя-
нам високий рівень життя. Це сприяло за-
кріпленню у їх свідомості постматеріалісти-
чних цінностей. Ці суспільства значною мі-
рою втратили мобілізаційні можливості, але 
виявилися здатними зростаючими темпами 
генерувати нові знання та технології – осно-
вний виробничий ресурс ХХI ст. Інші країни, 
що тим чи іншим способом намагалися реа-
лізувати прискорену модернізацію, удоско-
налили свій індустріальний потенціал, але 
не змогли сформувати соціально-
економічну систему, здатну до саморозвит-
ку. Вони залишаються залежними від країн 
західного світу, які є джерелом знань та ри-
нком збуту готової продукції. Між тим запо-
зичення нових технологій, як показує досвід, 
не сприяє власному науковому прориву [4]. 

IV. Висновки 
У сучасному економічному світі при су-

часному рівні взаємозв’язку всіх сторін жит-

тя суспільства держава не може, не має 
права не втручатися в економічні відносини. 
Між тим в інтересах ефективності економіки 
вона не може і не має права втручатися у 
справи господарських підрозділів. Вирішен-
ня цієї суперечності ускладнюється у суспі-
льних системах пострадянського простору, 
де всепоглинаюча державність стала нас-
лідком державного насильства над різними 
сферами життя людей, у тому числі й над 
економікою. Вивчення світового досвіду по-
казало, що головне завдання держави поля-
гає в стимулюванні оптимального поєднан-
ня організації й самоорганізації соціальної 
системи в цілому та її економічної складової 
зокрема. Це сприятиме еволюційному фор-
муванню соціально-економічної системи, 
здатної до саморозвитку. 
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Annotation 
We researched the principles of forming the 

public policy of regulation the transregional 
cooperation in EU countries. We have ana-
lyzed instruments of the state regulation of in-
traregional co-operation within EU and 
neighbor countries, we measured main charac-
teristics of state policy as to interregional co-
operation between EU countries supporting. 
We offered Strategy of interregional coopera-
tion for every region of Ukraine as effective 
instrument of region co-operation supporting 
within national economy and on the interna-
tional level. 

Анотація 
Досліджено принципи формування дер-

жавної політики ЄС щодо регулювання між-
регіонального співробітництва. Проаналізо-
вано інструменти державного регулювання 
співпраці регіонів у межах ЄС і з сусідніми 
країнами, визначено характерні риси дер-
жавної політики щодо підтримки міжрегіона-
льної співпраці країн – учасниць ЄС. Запро-
поновано розробку Стратегій міжрегіональ-
ного співробітництва для областей України 
як дієвого інструменту забезпечення спів-
праці регіонів у межах країни і на міжнарод-
ному рівні. 
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співробітництво, європейська інтеграція, 
Європейська територіальна співпраця, стра-
тегія міжрегіонального розвитку. 

І. Вступ 
За минулий рік досягнуто позитивних 

зрушень у співпраці України з Європейським 
Союзом, зокрема розпочато переговори про 
створення зони вільної торгівлі, що відкриває 
перспективи формування нового Європейсь-
кого економічного простору на Сході. Проте 
не варто забувати, що зона вільної торгівлі є 
стандартним інструментом співпраці ЄС з 
третіми країнами, який передбачає запрова-
дження заходів для захисту економічних ін-
тересів європейських виробників товарів і 
послуг. Політична та економічна нестабіль-
ність у нашій країні не дає змоги розрахову-
вати на отримання Україною в короткій перс-
пективі статусу країни – кандидата на вступ 
до ЄС, тому зростає актуальність співпраці 
на регіональному рівні як основного інстру-
менту європейської інтеграції. 

В Україні держава практично не впливає 
на міжнародне співробітництво регіонів, ін-
ституціональний базис міжнародної спів-
праці несформований і не відповідає євро-
пейським стандартам, відсутні досконалі 
інститути поглиблення співпраці на регіона-
льному рівні та механізми їх забезпечення. 

Важливим кроком щодо вдосконалення 
державного регулювання співпраці регіонів 
стало затвердження у 2006 р. “Державної 
стратегії регіонального розвитку на період 
до 2015 року”, яка визначає напрями підт-
римки міжрегіонального співробітництва, 
зокрема, пайове державне фінансування 
програм та проектів розвитку транскордон-
ного співробітництва. Це дало змогу перед-
бачити у Державній програмі розвитку тран-
скордонного співробітництва на 2007–
2010 рр. бюджетне фінансування 16 проек-
тів у восьми областях України на загальну 
суму 21,058 млн грн [4]. 

З іншого боку, такий підхід не сприяє по-
глибленню співпраці регіонів внаслідок 
надмірної централізації державного управ-
ління співробітництвом, оскільки місцеві ор-
гани влади не впливають на процес розроб-
ки та реалізації зовнішньої політики. Внаслі-
док недосконалої державної політики спо-
стерігається низька активність міжнародної 
співпраці областей України з регіонами кра-
їн ЄС, східні регіони України практично не 
беруть участі у співробітництві з європейсь-
кими регіонами, ефективність реалізації іс-
нуючих угод про співпрацю між територіа-
льно-адміністративними одиницями України 
та ЄС є не високою, вітчизняні підприємства 
не використовують повною мірою можливо-
сті програм технічної допомоги в межах 
транскордонного співробітництва. Тому ак-

туальними вважаємо дослідження особли-
востей державної підтримки співпраці євро-
пейських регіонів та інституціонального за-
безпечення міжрегіонального співробітницт-
ва в ЄС, що дасть змогу використати євро-
пейський досвід для поглиблення міжрегіо-
нальної співпраці в Україні та активізації 
міжнародного співробітництва регіонів. 

У працях вітчизняних учених визначаєть-
ся провідна роль держави в забезпеченні 
реалізації європейських принципів у відно-
синах регіонів і центру [2, с. 326–327]; дос-
ліджуються проблеми інтеграції вітчизняних 
регіонів у глобальну економіку [12] та мож-
ливості забезпечення конкурентоспромож-
ності регіону в умовах глобалізації [13]; роз-
робляються моделі державного управління 
регіональним розвитком в умовах глобалі-
зації [3; 5; 14]. 

Багато уваги приділяється аналізу пере-
думов і перспектив міжнародного співробіт-
ництва областей України у складі єврорегі-
онів та в межах транскордонних регіонів [6], 
розвитку різних форм транскордонної спів-
праці, зокрема, торгівлі, інвестування, міг-
рації робочої сили в прикордонних регіонах, 
обміну науково-технічними розробками і 
наукоємною продукцією; туризму [1]. Визна-
чаються напрями вдосконалення роботи 
єврорегіонів, до складу яких входять україн-
ські території; окреслюються можливості 
підвищення ефективності використання по-
тенціалу співробітництва нашої держави з 
країнами ЄС у транскордонній діяльності; 
формулюються основні завдання щодо 
розв’язання проблем в системі співробітни-
цтва влади, бізнесу та громадськості з ме-
тою активізації транскордонного співробіт-
ництва регіонів [9]. 

У науковій літературі пропонуються на-
прями вдосконалення регіональної політики 
України, зокрема, проведення регіональної 
реформи, перехід до сучасних європейських 
механізмів та інструментів регулювання ре-
гіонального розвитку; розробка і запрова-
дження операційних програм в Україні; 
створення нових єврорегіонів, передусім 
морських, що розташовані на узбережжі Чо-
рного та Азовського морів [10, с. 62]. 

Проте недостатньо розробленими, на 
нашу думку, залишаються механізми спів-
праці вітчизняних регіонів з регіонами кра-
їн – членів ЄС, зокрема залучення до спів-
робітництва східних областей України, які 
не мають спільного кордону з ЄС і не вхо-
дять до складу єврорегіонів. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є вивчення досвіду країн 

ЄС щодо формування та реалізації регіона-
льної політики, інституціонального забезпе-
чення та державної підтримки співробітниц-
тва регіонів як усередині Співтовариства, 
так і з третіми країнами, й обґрунтування 
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пропозицій для вдосконалення державної 
підтримки міжнародної співпраці областей 
України в умовах євроінтеграції. 

ІІІ. Результати 
Економічні успіхи ЄС в перші роки ство-

рення цього об’єднання призвели до фор-
мування хибної думки про те, що поглиб-
лення інтеграції однозначно сприяє змен-
шенню міжрегіональних диспропорцій і під-
вищенню конкурентоспроможності кожного 
регіону. Проте з приєднанням Великобрита-
нії до ЄС, а потім Греції, Іспанії та Португа-
лії стало очевидним, що інтеграція не за-
безпечує автоматичного вирішення регіона-
льних проблем [7, с. 7]. Тому активна регіо-
нальна політика ЄС була спрямована на по-
слаблення соціально-економічної диферен-
ціації між регіонами, зменшення рівня відс-
талості регіонів з несприятливими умовами 
розвитку. Для фінансування найменш розви-
нутих регіонів було створено Європейський 
фонд регіонального розвитку, що стало пер-
шим кроком удосконалення регіональної по-
літики на першому етапі розширення ЄС. 
Важливе значення для розвитку регіонів ма-
ли задекларовані у Маастрихтському дого-
ворі основні засади створення Комітету регі-
онів, принцип субсидіарності та надання мо-
жливості представникам місцевих органів 
влади брати участь у засіданнях Ради мініс-
трів ЄС під час розгляду проблем регіональ-
ного рівня. 

Досліджуючи особливості регіональної 
політики в період до 2002 р., В. Чужиков від-
значає такі основні інструменти її реалізації: 
інвестиційні гранти, субсидіювання відсот-
кових ставок, податкові пільги, податкова 
знижка на амортизацію, субсидії, пов’язані з 
використанням робочої сили, транскордонні 
пільги [11, с. 55]. Істотна увага приділялася 
інтеграції прикордонних регіонів через двос-
тороннє міжнародне співробітництво та 
створення єврорегіонів, які забезпечили ро-
звиток транскордонної співпраці. 

На цьому етапі євроінтеграції зовнішнє 
та субрегіональне (транскордонне) співробі-
тництво здійснювалося за підтримки спеціа-
льних програм ЄС. Наприклад, програма 
INTERREG забезпечувала фінансову підт-
римку транскордонного і транснаціонально-
го співробітництва між державами-учас-
ницями та сусідніми країнами, а програма 
PHARE – підтримку транскордонного спів-
робітництва з державами-учасницями та з 
країнами, які претендують на вступ до ЄС. 

Внаслідок об’єднання Німеччини, розпаду 
СРСР, війни в Югославії відбулося приєд-
нання до ЄС нових постсоціалістичних країн, 
що істотно поглибило регіональні диспропо-
рції. Так, у 2004 р. регіональний ВВП на од-
ного мешканця Люксембургу становив 253% 
від середнього значення по ЄС–27, що у ві-
сім разів перевищує регіон Sud-Vest Oltenia 

(Румунія), де цей показник становив лише 
28,9% [20]. На новому етапі євроінтеграції 
Європейською комісією було розроблено 
новий документ з питань сусідства, який пе-
редбачав поетапне вдосконалення механіз-
мів залучення регіонів до міжнародної спів-
праці. Зокрема, упродовж 2004–2006 рр. від-
булося запровадження Програм з питань 
сусідства, які охоплюють зовнішні кордони 
розширеного Союзу. Для нових членів ЄС – 
Польщі, Словаччини, Угорщини – ці програ-
ми передбачали як двостороннє транскор-
донне співробітництво (INTERREG А), так і 
ширші субрегіональні та транснаціональні 
програми співпраці (INTERREG В). Також у 
цей період розширено географічні межі про-
грами PHARE CBC з метою залучення до 
співпраці регіонів на східних кордонах Болга-
рії та Румунії. На східному кордоні ЄС до 
співробітництва, яке підтримувалося програ-
мою TACIS, були залучені регіони України, 
Росії, Білорусі та Молдови. У межах цієї про-
грами упродовж 2004–2006 рр. було виділе-
но близько 20 млн євро для фінансування 
транскордонних проектів в областях України, 
що мають спільний кордон з ЄС. 

Серед основних особливостей еволюції 
регіональної моделі ЄС В. Чужиков визначає 
такі: 1) процеси регіональної конвергенції в 
ЄС у цілому домінували над дивергенцією; 
2) упродовж 2000–2006 рр. значна частина 
регіонів ЄС розвивалася переважно екстен-
сивно; фінансова підтримка структурних фо-
ндів надавалася передусім для розвитку ін-
фраструктури у депресивних регіонах, проте 
їх технологічний рівень залишався поза ува-
гою; 3) диспропорції у ВВП, заробітній платі, 
рівнях безробіття між регіонами старих і но-
вих членів ЄС призвели до активної міграції 
населення з депресивних територій держав 
ЦСЄ до гіперактивних [11, с. 57–58]. 

Це зумовило необхідність нових підходів 
до розробки та реалізації регіональної полі-
тики в Європі. З метою підтримки економіч-
ного зростання в регіонах на період 2007–
2013 рр. передбачено бюджет у розмірі 
307,9 млрд євро [15] для фінансування 
трьох напрямів: конвергенція регіонів, регіо-
нальна конкурентоспроможність і працев-
лаштування, європейська територіальна 
співпраця. Регіони, ВВП яких становить ме-
нше ніж 75% середнього показника ЄС, бу-
дуть залучені до програм у межах напряму 
“конвергенція”, тоді як усі інші регіони бу-
дуть використовувати фонди, призначені 
для реалізації напрямів “регіональна конку-
рентоспроможність і працевлаштування” та 
“європейська територіальна співпраця” [16]. 
У сучасних умовах зростає актуальність єв-
ропейської територіальної співпраці, яка 
фінансується Європейським фондом регіо-
нального розвитку для підтримки програм 
транскордонного, наднаціонального і міжре-
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гіонального співробітництва. На реалізацію 
цього напряму упродовж 2007–2013 рр. пе-
редбачено використати 8,7 млрд євро, що 
становить 2,5% загального бюджету політи-
ки співтовариства [17, с. 24]. 

Як видно з поданої таблиці, реалізація 
другого напряму європейської територіаль-
ної співпраці передбачає інструменти регіо-
нального розвитку для країн-кандидатів і 
потенційних кандидатів на вступ до ЄС та 
третіх країн. 

Таблиця  
Напрями реалізації територіальної співпраці ЄС у 2007–2013 рр. 

Європейська територіальна співпраця  І Європейська територіальна співпраця  ІІ 

Для країн – членів ЄС Для країн – кандидатів і потенційних кандидатів на вступ до 
ЄС та третіх країн 

- транскордонне співробітництво (INTERREG ІІІ А); 
- наднаціональне співробітництво (INTERREG ІІІ В); 
- міжрегіональне співробітництво (INTERREG ІІІ С) 

- допомога для країн – кандидатів на вступ в ЄС (Македонія, 
Хорватія, Туреччина, Албанія, Боснія, Герцеговина, Чорного-
рія, Сербія); 
- співпраця з країнами-партнерами, що мають угоди про спів-
працю з ЄС (Ізраїль, Молдова, Марокко, Туніс, Україна); 
- співпраця з країнами, що готуються укласти угоди про спів-
працю (Вірменія, Азербайджан, Єгипет, Грузія, Ліван);  
- співпраця з країнами, перспектива укладання угоди з якими 
відсутня (Білорусія, Лівія, Сирія) 

Складено за: [15; 16; 17].  

 
Перший – “Інструмент допомоги для кра-

їн – кандидатів на вступ в ЄС” – спрямова-
ний на підтримку адміністративних, суспіль-
них і економічних реформ, розвиток регіо-
нальної й транскордонної співпраці (Маке-
донія, Хорватія, Туреччина, Албанія, Боснія, 
Герцеговина, Чорногорія, Сербія). Другий – 
“Європейський інструмент сусідства і парт-
нерства” – призначений для підтримки спів-
праці та економічної інтеграції між ЄС та 
країнами-партнерами, серед яких Азербай-
джан, Вірменія, Білорусія, Молдова, Росія, 
Україна [17, с. 25]. 

Проте слід зазначити, що, на думку вітчи-
зняних фахівців, головний інструмент “схід-
ної політики” ЄС – європейська політика су-
сідства – не відповідає цілям зовнішньої по-
літики України та потребам реалізації Украї-
ною курсу на євроатлантичну інтеграцію, 
оскільки Україна та інші східноєвропейські 
держави (поза межами ЄС) розглядаються 
лише як “сусіди”, а не як складові європейсь-
кого континенту, що фактично заперечує іс-
нування “Європи” поза кордонами ЄС [8]. 
Погодимося з автором щодо необхідності 
активізації співпраці України з ЄС у межах 
таких регіональних організацій, як ГУАМ і 
ОЧЕС. Це є особливо актуальним з погляду 
реалізації моделі трансрегіонального співро-
бітництва України, що дасть змогу залучити 
до співробітництва території, які не мають 
спільного кордону з європейськими країнами. 

Характерною рисою нової політики ЄС 
щодо міжрегіональної співпраці є участь у 
міжнародному співробітництві не лише 
суб’єктів транскордонних регіонів, тобто ак-
тивізується співпраця між суб’єктами тери-
торій різних країн, які не мають спільної ді-
лянки кордону з ЄС. Наприклад, міжнародне 
співробітництво Поморського воєводства 
(Польща) здійснюється за трьома напряма-
ми: територія Балтійського моря, регіони 
Західної Європи, регіони Східної та Півден-

но-Східної Європи. Зокрема, третій напрям 
передбачає співпрацю з Одеською областю 
України та Московською областю Росії у 
сфері мореплавства на основі інтенсивного 
використання морських шляхів [18]. Крім 
того, найновішою ініціативою, що свідчить 
про підтримку Європейською Комісією між-
регіональної співпраці, є Програма “Regions 
for Economic Change”, метою якої є обмін 
досвідом між регіонами [21]. 

Досвід країн ЄС доводить, що успішна 
реалізація проектів міжрегіональної спів-
праці значною мірою залежить від обсягів 
повноважень місцевих органів влади, зок-
рема, можливості надавати не лише органі-
заційну, але й фінансову підтримку учасни-
кам проекту. Наприклад, у Підкарпатському 
воєводстві (Польща) частка коштів органів 
місцевого самоврядування у загальних об-
сягах фінансування окремих проектів, що 
реалізуються в межах програм INTERREG, 
становить від 20 до 70% [19]. В Україні ж, 
згідно з Державною програмою розвитку 
транскордонного співробітництва на 2007–
2010 рр., частка коштів місцевих бюджетів у 
фінансуванні транскордонних проектів на 
період 2008–2009 рр. залежно від проекту 
становить: у Вінницькій області – від 0,7% 
до 5%, в Івано-Франківській – від 6,2 до 
11,6%, у Львівській області від 4% до 28%, у 
Чернівецькій – 5%, у Чернігівській – 27%, у 
Харківській – 1,6% [4]. Крім того, переважна 
кількість проектів, передбачених цією про-
грамою, стосуються розвитку інфраструкту-
ри та культурної сфери і лише три проекти 
(з 16) можна зарахувати до наукоємних. 

IV. Висновки 
Таким чином, основою міжрегіональної 

співпраці в країнах ЄС є мережа відповідних 
інституцій (Комітет Регіонів, Європейський 
фонд регіонального розвитку, єврорегіони) 
та використання таких інструментів, як Про-
грами з питань сусідства, Програми євро-
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пейської територіальної співпраці. Можна 
виділити основні принципи державної полі-
тики у сфері міжрегіональної співпраці кра-
їн – учасниць ЄС на сучасному етапі євро-
пейської інтеграції. 

У першу чергу, це ґрунтовне інституційне 
забезпечення міжрегіональної співпраці та 
його постійне вдосконалення, про що свід-
чить заміна програми INTERREG ІІІ новими 
програмами в межах європейської територі-
альної співпраці, які передбачають фінан-
сову підтримку міжрегіонального співробіт-
ництва за такими напрямами: в межах кор-
донів ЄС; з країнами – кандидатами на 
вступ до ЄС; з регіонами сусідніх країн, що 
не мають перспективи членства в ЄС. 

Істотна увага приділяється активізації 
саме внутрішньої міжрегіональної співпраці 
регіонів країн ЄС, яка має поступово заміни-
ти конкуренцію між регіонами, тобто обмін 
досвідом і здобутками у підвищенні рівня 
соціально-економічного розвитку між регіо-
нами розглядається як основа підвищення 
рівня їх загальної конкурентоспроможності. 

Важливу роль в реалізації регіональної 
політики ЄС відіграють органи місцевого 
самоврядування, які впроваджують програ-
ми регіонального розвитку, беруть участь у 
розробці та реалізації механізмів координа-
ції регіональних програм у межах країни, 
створюють локальні партнерства. Розробка 
нових регіональних програм ЄС та необхід-
ність їх координації створюють передумови 
для розвитку міжрегіональної співпраці на 
засадах партнерства регіонів. 

Враховуючи досвід країн ЄС щодо регу-
лювання міжрегіонального співробітництва, 
активізація співпраці областей України по-
винна відбуватися як на міжнародному, так і 
національному рівнях. Для цього необхідно 
для кожного регіону розробити стратегії мі-
жрегіонального співробітництва, у яких об-
ґрунтувати напрями та механізми реалізації 
співпраці з іншими областями України та з 
міжнародними партнерами. Ефективна реа-
лізація стратегій можлива за умов передачі 
повноважень щодо відбору й фінансування 
проектів міжрегіонального, зокрема транс-
кордонного, співробітництва органам місце-
вого самоврядування і формування відпові-
дної статті в місцевих бюджетах. Зазначені 
стратегії забезпечать запровадження нових 
моделей співпраці України з країнами ЄС на 
регіональному рівні, зокрема моделі транс-
регіонального співробітництва, яка перед-
бачає активну участь східних областей на-
шої країни. Це посилить здатність України 
інтегруватися на регіональному рівні, що є 
однією з вирішальних умов надання країні 
статусу кандидата на вступ до Європейсь-
кого Союзу. 
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Annotation 
The problems of the state adjusting of en-

terprise in Ukraine are explored. The basic 
directions of the state adjusting of enterprise in 
Ukraine are obtained and the recommenda-
tions for improving of mechanism of the state 
adjusting of enterprise are worked out. 

Анотація 
Досліджено проблеми організаційно-

правового регулювання підприємництва в 
Україні. Обґрунтовано основні напрями та 
розроблено рекомендації щодо вдоскона-
лення механізму державного регулювання 
підприємництва в Україні. 

Ключові слова 
Державне регулювання, підприємництво, 

мале підприємництво, суб’єкт підприємниць-
кої діяльності, організаційно-правовий ме-
ханізм, адміністративно-правові заходи, кла-
стерна модель взаємодії. 

І. Вступ 
Світовий досвід показує, що формування 

ринку як форми організації товарного виробни-
цтва відбувалося еволюційним шляхом протя-
гом тривалого часу при відповідній законодав-
чій діяльності держави. Однією з найважливі-
ших умов переходу до ринкової економіки є 
розробка відповідної законодавчо-правової 

основи. Як зазначається в ст. 42 Конституції 
України, держава забезпечує захист конкурен-
ції у комерційній діяльності, захищає права 
споживачів, здійснює контроль за якістю і без-
печністю продукції та всіх видів послуг і робіт. 

В умовах суттєвих змін в економіці доко-
рінно змінюється характер організаційно-пра-
вових відносин між державою та суб’єктами 
комерційної діяльності. Негативні тенденції 
соціально-економічного розвитку України 
останніх років є наслідком не стільки ринкових 
реформ, скільки відсутності виваженої страте-
гії їх проведення, непослідовності економічної 
політики. Сучасний стан економіки України 
характеризується суперечливими тенденція-
ми, які породжені як об’єктивними причинами, 
так і помилками в державній економічній полі-
тиці. Необхідне кардинальне реформування 
вітчизняної економіки та підвищення її конку-
рентоспроможності з огляду на те, що Україна 
послідовно дотримується курсу на формуван-
ня відкритої економіки та інтеграцію у світові 
економічні структури. 

Сучасний стан та перспективи розвитку під-
приємництва в Україні у нерозривному зв’язку з 
удосконаленням державного регулювання цих 
процесів виступають основним напрямом нау-
кових пошуків багатьох вітчизняних науковців, 
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серед яких Г. Білоус [1], З. Ватаманюк, С. Пан-
чишин, В. Бандера, В. Буняк [2], В. Геєць, 
В. Александрова, О. Барановський, В. Близ-
нюк, І. Богдан [3], Т. Єременко [4]. Але зогляду 
на постійні зміни умов функціонування підпри-
ємств, впровадження нових підходів до здійс-
нення державного регулювання та виникнення 
пов’язаних з ними ускладнень, проблема ство-
рення оптимальних умов для подальшого роз-
витку підприємництва залишається невиріше-
ною й актуальною. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою дослідження є обґрунтування ос-

новних напрямів удосконалення організа-
ційно-правового механізму державного ре-
гулювання підприємництва в Україні, визна-
чення пріоритетних напрямів та завдань 
щодо вдосконалення державного регулю-
вання підприємництва, спрямованих на за-
безпечення реалізації права кожного на під-
приємницьку діяльність та системне право-
ве вирішення існуючих у цій сфері проблем. 

Для досягнення мети було поставлено 
такі завдання: 
– конкретизувати основні принципи фор-

мування державної регуляторної політи-
ки щодо підприємництва; 

– проаналізувати методи організаційно-
правового впливу держави на сферу пі-
дприємництва; 

– обґрунтувати напрями створення ефек-
тивного механізму державного регулю-
вання підприємництва. 

ІІІ. Результати 
У країнах з ринковою економікою малі пі-

дприємства відіграють велику роль у стиму-
люванні технологічних інновацій, створюючи 
їх у 2–2,5 раза більше, ніж великі компанії. 
Створення і діяльність великої кількості ма-
лих підприємств забезпечує стабільний роз-
виток регіональної економіки. Завдяки вищій 
конкуренції вони краще забезпечують міс-
цеві ринки товарами і послугами і водночас 
значно менше дестабілізують ситуацію на 
ринку робочої сили при банкрутстві порівня-
но з великими підприємствами. 

Крім інших вищезазначених функцій підп-
риємництва, слід виділити те, що воно ви-
ступає важливим джерелом фінансового та 
організаційного забезпечення соціального 
захисту, робить значний внесок у зменшення 
соціального напруження і демократизації ри-
нкових відносин. Саме мале підприємництво 
забезпечує формування середнього класу. 
Важлива роль малого підприємництва поля-
гає і в тому, що воно виступає інвестором 
вітчизняної економіки, а також сприяє роз-
ширенню експортних можливостей держави. 

Необхідність державної політики, що від-
повідає тенденціям розвитку підприємницт-
ва, зумовлена найбільшою вразливістю цьо-
го сектора економіки до дій влади. Держава 
має регулювати підприємництво шляхом со-

ціально-економічного прогнозування, удо-
сконалення дозвільної системи, антимоно-
польної політики, державної стандартизації, 
метрології й сертифікації, системи оподатку-
вання, розробки загальнодержавних і регіо-
нальних програм розвитку підприємництва. 

Основними перешкодами на цьому шляху є 
недосконалість форм та методів державного 
регулювання економічного розвитку, вади по-
даткової системи, нестача інвестиційних ресу-
рсів, слабка інноваційна активність, практична 
відсутність результатів адміністративних ре-
форм та інституціональних змін, зокрема те, 
що проведена приватизація не дала очікуваних 
результатів. 

Державне регулювання підприємництва – 
це система економічного, правового, соціаль-
ного й організаційного забезпечення держа-
вою умов для ефективного і стабільного роз-
витку бізнесу. Механізми впливу держави на 
діяльність підприємства реалізується через 
формування нормативно-правового поля, 
державну підтримку підприємництва, адмініс-
тративно-економічне регулювання, організа-
ційно-економічну та інформаційну допомогу. 

Елементи державного управління та регу-
лювання змінюються залежно від суспільно-
політичної й соціально-економічної ситуації в 
суспільному житті. Важливість удосконалення 
організаційно-правового механізму державно-
го регулювання зумовлена необхідністю по-
силення економічної та соціальної ролі підп-
риємництва в суспільстві. Недосконалість 
державної політики у сфері регулювання під-
приємницької діяльності негативно познача-
ється на іміджі України у світі. За результата-
ми, наприклад, щорічної доповіді Світового 
банку щодо оцінки бізнес-клімату Україна по-
сіла 128-ме місце серед 175 держав [5]. 

Державне регулювання підприємництва 
забезпечується за допомогою спеціального 
державно-правового механізму, який скла-
дається, по-перше, з організаційно-струк-
турних формувань, по-друге, з адміністра-
тивно-правових засобів впливу на відноси-
ни, що складаються в цій сфері. Організа-
ційне середовище характеризує систему 
органів державного управління, їх взаємо-
дію з суб’єктами підприємницької діяльності, 
способи та інструменти державного впливу 
на підприємництво, розвиток інститутів рин-
кової інфраструктури (банки, біржі, страхові 
компанії, рекламні агентства тощо) та виро-
бничої інфраструктури (зв’язок, дороги, за-
соби інформаційного забезпечення тощо). 

Основними принципами державної полі-
тики розвитку малого підприємництва є: 
– системність та комплексність механізмів 

державного регулювання розвитку ма-
лого підприємництва; 

– цілеспрямованість та адресність підт-
римки суб’єктів малого підприємництва 
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шляхом вибору пріоритетів та концент-
рації ресурсів для їх реалізації; 

– рівноправний доступ суб’єктів малого 
підприємництва усіх форм власності до 
матеріально-сировинних, фінансових та 
інших ресурсів. 

Принцип системності та комплексності має 
забезпечуватись адміністративно-правовими 
засобами. Це, перш за все, акти управління, 
призначені для регулювання відносин у сфері 
підприємництва. Правове поле, яке сьогодні 
регулює діяльність суб’єктів підприємницької 
діяльності, складається з чотирьох кодексів, 
89 законів, 18 Указів Президента України, 
397 постанов Кабінету Міністрів України, 
8 961 підзаконного акта міністерств і відомств, 
17 325 інструкцій та роз’яснень та близько 
200 постанов і правил органів місцевого само-
врядування. Загалом це понад 340 тисяч сто-
рінок регуляторних актів. 

Правове середовище створює умови для 
розвитку цивілізованих ринкових відносин: 
стан розвитку ринкового законодавства (зо-
крема господарського); характер регулятор-
ного втручання держави у діяльність 
суб’єктів економіки; захист інтересів підпри-
ємців. Діяльність щодо розроблення та 
здійснення державної політики розвитку ко-
мерції в Україні, її правового забезпечення 
необхідно розглядати не як одноразові за-
ходи публічної влади, а як постійні функції 
держави, зокрема, функції Державного комі-
тету України з питань розвитку підприємни-
цтва. 

Формування стабільної нормативно-
правової бази – найголовніша передумова 
ефективного розвитку малого підприємниц-
тва. Законодавство у цій сфері має стано-
вити єдину правову систему як за взаємною 
узгодженістю норм, так і за цілісністю нор-
мативного регулювання підприємницької 
діяльності. 

Формування нормативно-правової бази 
передбачає: 
– встановлення чітких правових гарантій, 

що забезпечували б свободу та захист 
підприємницької діяльності; 

– розроблення законодавчих та інших но-
рмативних актів, спрямованих на право-
ве забезпечення розвитку ринкових від-
носин; 

– удосконалення діючих правових актів, 
що регулюють підприємницьку діяль-
ність, з метою усунення внутрішньо-
правових суперечностей і скасування 
положень, які гальмують розвиток при-
ватної ініціативи та підприємництва. 

Закони та інші нормативні акти повинні 
сприяти залученню до підприємницької дія-
льності широких верств населення та сти-
мулювати розвиток малого підприємництва, 
у тому числі шляхом створення сприятливих 
податкового, цінового, інвестиційного, інно-

ваційного режимів та умов для проведення 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Сьогодні Україна має велику кількість но-
рмативних актів, значна частина яких регу-
лює саме підприємницьку діяльність. Однак 
нормативне регулювання підприємницької 
діяльності залишається вкрай складним. Від-
сутність системності спричинює дублювання 
правових норм, закріплених у нормативних 
актах різної юридичної сили. Нагромадження 
зайвих регуляторних документів значно 
ускладнює як початок, так і здійснення підп-
риємницької діяльності. Тому, на нашу дум-
ку, одним із напрямів удосконалення органі-
заційно-правового механізму регулювання 
розвитку підприємництва повинно стати 
спрощення юридичних процедур у правовід-
носинах “держава – підприємець”. 

Адміністративні методи базуються на ви-
користанні сили державної влади. Це захо-
ди (засоби) заборони, дозволу або примусу. 
Дозвільна система в Україні залишається 
найбільш бюрократичною та обтяжливою 
серед держав, що утворилися на території 
колишнього Радянського Союзу. 

Одержання ліцензій для здійснення пев-
них видів господарської діяльності потребує 
багато часу та ресурсів суб’єктів господа-
рювання. Сфера ліцензування перетвори-
лася на одну з найбільш корумпованих та 
стала механізмом адміністративного тиску 
на суб’єктів господарювання. У деяких ви-
падках механізм ліцензування використову-
ється для неправомірного обмеження кон-
куренції під час здійснення господарської 
діяльності. 

Серед основних регуляторних перешкод 
для функціонування малого підприємництва 
фахівці виділяють: 
– значну кількість та тривалість перевірок 

малих підприємств. При цьому слід за-
значити, що значних збитків суб’єктам 
господарювання завдає корумпованість 
контрольних органів; 

– непрозорість регуляторної політики та 
відсутність законодавчо встановленої 
відповідальності контрольних органів у 
разі здійснення ними правопорушень та 
завдання збитків чи недоотримання 
внаслідок цих дій доходів малими підп-
риємствами; 

– значні розбіжності в рівні сприятливості 
регуляторного середовища по регіонах, 
що свідчить як про недостатність конт-
ролю за діяльністю державних органів 
на місцях, так і про низьку ділову етику 
місцевого бізнесу. 

Усе вищеназване викликає невпевне-
ність підприємців у стабільності умов ве-
дення бізнесу та збільшує їх трансакційні 
видатки. Відповідно, це веде до збільшення 
видатності бізнесу та, з одного боку, запро-
ваджує вищі очікування щодо необхідної 
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норми рентабельності, які зменшують кіль-
кість осіб, що потенційно могли б зайнятися 
малим підприємництвом, з іншого, поглинає 
ресурси розвитку вже діючих малих підпри-
ємств. Відповідно, відбувається “тінізація” 
малого підприємництва в Україні. 

На відміну від більшості засобів підтрим-
ки розвитку малого підприємництва, які пот-
ребують безпосередніх вкладень бюджет-
них ресурсів або ведуть до втрати потенцій-
ного надходження коштів до бюджету, вдос-
коналення інституційного середовища не 
вимагає таких витрат. Між тим завдяки вдо-
сконаленню організаційної структури взає-
модії малих і середніх підприємств між со-
бою, з великими компаніями та з бюджетом 
воно дає змогу помітно підвищити ефектив-
ність малого підприємництва, його стійкість, 
а відтак – зміцнити національну економіку в 
цілому та підвищити рівень її стабільності. 

З метою мобілізації організаційного чин-
ника розвитку слід забезпечити всебічний 
розвиток форм самоорганізації малого, се-
реднього та великого бізнесу: асоціацій під-
приємств, торговельних палат, товариств 
тощо. Такі об’єднання можуть надавати (і 
надають на практиці у багатьох країнах сві-
ту) широкий спектр ділових послуг своїм 
членам, забезпечувати узгоджені дії, спро-
щувати економічні відносини між членами, 
здійснювати захист їх інтересів перед треті-
ми компаніями та перед державою, зокре-
ма, справляти дієвий вплив на регуляторну 
політику держави. 

З метою стимулювання розвитку ділових 
об’єднань слід забезпечити надання певної 
частини державної підтримки малим підпри-
ємствам через галузеві та регіональні асо-
ціації. Зокрема, останні можуть відігравати 
роль поручителів при отриманні кредитів, 
надавати рекомендації підприємствам. Різко 
зростає роль таких асоціацій в разі надання 
підтримки лише під жорстко контрольовані 
бізнес-плани та різноманітні зобов’язання. 

Також, на нашу думку, корисним є вико-
ристання досвіду об’єднання малих та се-
редніх підприємств у ділові мережі, зокрема, 
утворення регіональних кластерів – зосере-
джених у географічному регіоні взаємо-
пов’язаних підприємств та інституцій у ме-
жах окремої галузі промисловості. 

Перевагами використання кластерної 
моделі взаємодії є: 
– можливість спільного використання 

об’єднаних капіталів та прискорення інно-
вацій; 

– можливість спільного використання ре-
сурсів (відповідно, їх більш повне вико-
ристання та менша питома вартість); 

– встановлення ефективної спеціалізації 
підприємств; 

– узгоджений поділ ринку та уникнення 
непродуктивної конкуренції; 

– отримання ефекту масштабу та подо-
лання недоліків, які пов’язані з малими 
розмірами підприємств; 

– зниження та поділ ризиків; 
– підвищення стійкості окремих підпри-

ємств та мережі в цілому; 
– встановлення довгострокових зв’язків за 

відтворювальним ланцюгом, включаючи 
зв’язки між виробником та споживачем. 

Державна політика розвитку комерції має 
ґрунтуватися на взаємодії публічно-
правових і приватноправових засад регулю-
вання комерційних відносин. Вона повинна 
моделювати такий стратегічний курс розви-
тку цієї форми ділової активності, який би 
визнавав комерсанта головною діючою фі-
гурою ринкового господарства, законним 
суб’єктом приватноправових відносин гро-
мадянського суспільства. 

Унаслідок відставання правового регу-
лювання від стану відносин у сфері госпо-
дарської діяльності Україна втрачає позити-
вні тенденції розвитку підприємництва, що 
зумовлює необхідність адекватних змін за-
конодавства у цій сфері. У тому числі, вра-
ховуючи сучасні тенденції розвитку економі-
ки держави, необхідно переглянути і механі-
зми стимулювання підприємницької діяль-
ності. 

ІV. Висновки 
Основними принципами державної полі-

тики розвитку малого підприємництва є: си-
стемність та комплексність механізмів дер-
жавного регулювання розвитку малого підп-
риємництва; цілеспрямованість та адрес-
ність підтримки суб’єктів малого підприєм-
ництва шляхом вибору пріоритетів та кон-
центрації ресурсів для їх реалізації; рівноп-
равний доступ суб’єктів малого підприємни-
цтва усіх форм власності до матеріально-
сировинних, фінансових та інших ресурсів. 

Проблеми організаційно-правового регу-
лювання розвитку підприємництва зумовле-
ні такими чинниками: відсутністю системно-
сті, що спричинює дублювання правових 
норм; нагромадженням зайвих регулятор-
них документів; бюрократизмом та обтяж-
ливістю дозвільної системи; значною кількі-
стю та тривалістю перевірок малих підпри-
ємств; непрозорістю регуляторної політики 
та відсутністю законодавчо встановленої 
відповідальності контрольних органів; знач-
ними розбіжностями в рівні сприятливості 
регуляторного середовища за регіонами. 

Пріоритетними напрямами вдосконалення 
організаційно-правового регулювання підприє-
мницької діяльності мають стати: усунення не-
обґрунтованих підстав для здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) органами дер-
жавної влади та органами місцевого самовря-
дування; мінімізація видів господарської діяль-
ності, що підлягають ліцензуванню; викорис-
тання досвіду об’єднання малих та середніх 
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підприємств у ділові мережі, зокрема, утворен-
ня регіональних кластерів; недопущення полі-
тизації діяльності регуляторних органів; недо-
пущення неправомірного втручання державних 
органів та органів місцевого самоврядування у 
діяльність суб’єктів господарювання. Усе це 
потребує перегляду та прийняття узгоджених 
нормотворчих документів. 
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Annotation 
We consider the concept of intersectoral 

strategy in public administration and environ-
mental public health, its components, the need 
to establish a link between the protection envi-
ronmental public health and environment and 
ways of implementing it. 

Анотація 
Розглянуто поняття міжгалузевої стратегії 

в державному управлінні екологічним суспіль-
ним здоров’ям, його складові, обґрунтовано 
необхідність установлення зв’язку між охоро-
ною суспільного здоров’я і довкіллям. 
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Урбанізація, охорона здоров’я, екологія, 

навколишнє середовище. 
І. Вступ 
У XXI ст. спостерігається розвиток нау-

ково-практичного забезпечення процесів 
державного управління екологічним суспі-
льним здоров’ям. Значна деградація до-
вкілля, негативні соціально-політичні й тех-
нологічні зміни, швидка урбанізація зумови-
ли зміну пріоритетів і поглядів, особливо це 
стосується сфери суспільного здоров’я та 
довкілля. Раніше питання здоров’я та до-
вкілля розглядалися окремо, але зараз по-
няття екологічного суспільного здоров’я 
пов’язане з медичними (охоронно-
оздоровчими), природознавчими і соціаль-
ними науками. Поняття екологічного суспі-
льного здоров’я базується на підтримці до-
бробуту населення та проведенні профілак-
тичних заходів. Забезпечення відповідаль-

ності за стан здоров’я народу спирається 
на: 

1) оцінювання впливу на здоров’я насе-
лення соціальної та економічної політики, 
що здійснює уряд; 

2) активізацію участі населення в захо-
дах уряду щодо охорони здоров’я. 

Проведений моніторинг свідчить, що на 
сьогодні відповідальність за здоров’я насе-
лення найбільше пов’язана з управлінням 
екологічними питаннями [1]. Щодо інших 
сфер господарства й управління, то усвідо-
млення їх відповідальності за вплив впро-
ваджуваної політики на стан здоров’я насе-
лення зазвичай не розглядається. 

Міжсекторальний підхід до вирішення 
проблем охорони здоров’я населення є прак-
тично новою технологією в державному 
управлінні Україні, з огляду на це на сьогодні 
відсутня відповідна методологічна база [2; 3]. 

Значний внесок у розвиток досліджень у 
сфері екологічного суспільного здоров’я  зро-
били вітчизняні та зарубіжні вчені. Цим питан-
ням в Україні протягом останніх років активно 
займається група  вітчизняних науковців, серед 
них: І.М. Солоненко [1], М.М. Білинська [2; 3], 
Л.І. Жаліло [1; 4] та інші. Велику увагу цьому 
питанню приділено в працях таких відомих за-
рубіжних дослідників, як К. Чу, Р. Сімпсон, 
Е. МакМітчел, Т. Хенкок, І. Лоу, Р. Ріксон, 
В.Е. Браун тощо. В Україні це питання залиша-
ється недостатньо дослідженим. 
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ІІ. Постановка завдання: 
– визначити поняття міжгалузевої страте-

гії в державному управлінні екологічним 
суспільним здоров’ям; 

– оцінити можливий вплив різних інстру-
ментів міжгалузевої взаємодії на сучас-
ний стан екологічного суспільного здо-
ров’я в Україні. 

ІІІ. Результати 
Удосконалення методологічної бази дер-

жавної активності в умовах перехідного сус-
пільства та реформування системи охорони 
здоров’я є особливо важливим з огляду на 
те, що, як показав досвід, системи охорони 
здоров’я в таких умовах нестійкі і потребують 
вжиття заходів державної політики і розробки 
стратегії. Причому обов’язковим є дотриман-
ня відповідності між можливостями тактики і 
потребами стратегії реформування. Інакше 
кажучи, виходячи з нової парадигми здоров’я 
і його охорони, потрібна стратегія міжгалузе-
вих дій, проте її реалізація гальмується че-
рез відсутність напрацьованих механізмів 
подібної тактики реформування системи 
охорони здоров’я. Якщо завдання державної 
стратегії трактуються занадто вузько, без 
урахування необхідності міжгалузевих меха-
нізмів, то в цьому випадку може бути досяг-
нутий тимчасовий ефект, що на сьогодні 
спостерігається в Україні і трактується як від-
сутність реформ у галузі охорони здоров’я. 
Таким чином, виклики часу зумовлюють не-
обхідність розробки та впровадження якісно 
нових пріоритетів політики держави в галузі 

охорони здоров’я, до яких належить, зокре-
ма, розробка механізмів міжгалузевого 
управління. Життєвою необхідністю нашого 
часу не тільки в Україні, а й у інших країнах є 
розвиток управлінської взаємодії між галузя-
ми охорони здоров’я й охорони довкілля. 
Аналітичний огляд як спільних, так і парале-
льних заходів дав можливість вивести певні 
закономірності запровадження і розвитку мі-
жгалузевих технологій управління [3; 4]. 

Взаємозв’язок між головними цілями су-
часної охорони здоров’я й екологічними ініці-
ативами є ознакою потенційної сили загаль-
ної цілеспрямованості. Аналіз стратегій, які 
кожна зі сфер рекомендує для забезпечення 
справедливості і сталого розвитку, як пока-
зано в табл. 1, свідчить про те, що вони мог-
ли б бути на практиці взаємнодоповнювати 
одна одну. У табл. 1 наведена схема взає-
мозв’язків цілей, досягнення яких є стратегі-
єю в управлінні охороною здоров’я й охоро-
ною навколишнього середовища. Це дає нам 
можливість виділити основний принцип їх 
взаємодії: досягти справедливої стабільності 
і стабільної справедливості [5; 6]. Але те, що 
зв’язки між впливом на здоров’я та впливами 
на навколишнє середовище є встановлени-
ми, ще не означає, що вони прості. У бага-
тьох випадках ланки зв’язку між ними просто 
відсутні. Можна виділити основні формальні 
положення для проведення спільної політики 
розвитку і встановлення міжгалузевих меха-
нізмів управління. 

Таблиця 1 
Зв’язок цілей охорони здоров’я і навколишнього середовища: 

справедлива стабільність і стабільна справедливість 
Охорона здоров’я Навколишнє середовище 

Справедливість Стабільний розвиток 

Соціальне право і справедливість в охороні здоров’я Екологічно стабільний економічний розвиток  

Стабільність Справедливість 

Соціальна спільність, оптимізм і послідовність Екологічні права  людини 

Міжгенераційна справедливість: соціальна відповідаль-
ність за здоров’я нащадків 

Управління ресурсами: цілеспрямована оцінка для всіх 
видів довкілля – громади, місцевості, світу 

 
Паралелізм між двома стратегіями озна-

чає, що дві сфери можуть бути об’єднані з 
користю для обох. Проте традиційно обидві 
сфери діяли відокремлено політично, адмі-
ністративно і науково. Сфери охорони здо-
ров’я й охорони навколишнього середовища 
потребують спільної методології і професій-
ної практики [1; 2]. 

На праві справедливості наголошувало-
ся в документі ВООЗ щодо сприяння здо-
ров’ю (що випливало із І Міжнародної кон-
ференції зі сприяння здоров’ю, Оттава, 
1986), у якому визнавалася необхідність 
забезпечення доступності соціальних ресу-
рсів як передумови для збереження здо-
ров’я, як у розвинутих країнах, так і в тих, 
що розвиваються. Низький рівень здоров’я і 
передчасна смерть пов’язані з бідністю і 
станом довкілля. Такий висновок покладено 

в основу більшості політичних ініціатив на 
ранньому етапі діяльності ВООЗ. У стратегії 
“Здоров’я для всіх” [1] розглядається роль 
соціуму і фізичного оточення. В Оттавській 
хартії запропоновано п’ять стратегій, дві з 
яких прямо координують охорону здоров’я і 
довкілля. 

Стандарти щодо стану здоров’я і довкілля 
раніше складали і використовували окремо у 
відповідних галузях управління. Останнім 
часом набула розвитку система визначення 
ризику для здоров’я, яка впроваджена в ас-
пекті забезпечення сталого розвитку шляхом 
ужиття як епідеміологічних, так і антикризо-
вих екологічних заходів. Практично сформу-
валася інтегрована політика сприяння здо-
ров’ю. 

П’ять стратегій Оттавської хартії спочат-
ку мали на меті зменшення шкоди, що за-
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вдається здоров’ю, і підвищення потенціалу 
здоров’я популяції в цілому [1; 5]. Але пос-
тупово вони перетворилися в інтегровану 
соціальну політику з мультигалузевим під-
ходом. Галузі агрокультурного, індустріаль-
ного та рекреаційного напрямів з метою за-
побігання нераціональному використанню 
природних ресурсів і зіставлення його з по-
тенційними соціальними наслідками, такими 
як зайнятість, мобільність, освіта і соціальне 
благополуччя, запровадили міжсекторальні 
підходи до вирішення спільних проблем. 
Така міжсекторальна політика важлива як 
для захисту навколишнього середовища, 
так і для сприяння здоров’ю. 

Управлінські дії, що спрямовані на задово-
лення інтересів двох сфер – навколишнього 
середовища і сфери охорони екологічного 
здоров’я, потребують переорієнтації на спіль-
ну стратегію. 

Переорієнтація служб, виходячи з їх від-
повідальності за наслідки екологічних змін і 

соціальне трактування причин хвороб, 
сприятиме розвитку обох сфер. Зокрема, 
служби, не пов’язані прямо з охороною здо-
ров’я (соціальне забезпечення, транспорт, 
освіта тощо), як ми знаємо, значно більше 
впливають на рівень здоров’я популяції, ніж 
безпосередньо спеціальні служби охорони 
здоров’я. Зміни в транспортних системах 
(застосування ременів безпеки, вибіркове 
тестування на алкоголь) врятували більше 
життів у цьому десятилітті, ніж окремі захо-
ди з охорони здоров’я. 

Зважаючи на п’ять стратегій, задекларо-
ваних Оттавською хартією (табл. 2), забез-
печення охорони здоров’я населення є пре-
дметом уваги як політиків, так і органів дер-
жавного управління, а також залежить від 
індивідуальної поведінки і дій громади. Та-
кий підхід можливий і ефективний тільки в 
разі застосування нових технологій управ-
ління, насамперед міжгалузевого характеру. 

Таблиця 2 
Порівняння чинників громадського здоров’я, пов’язаних безпосередньо 

з охороною здоров’я й опосередковано з охороною навколишнього середовища 
Оттавська хартія Охорона здоров’я Спільні цілі Охорона довкілля 

Координація політики Право на справедливість Соціальні права Сталий розвиток 

Охорона довкілля Моніторинг Контроль ризику Моніторинг 

Громадські дії Соціальна активність Соціальна допомога Збереження довкілля 

Розвиток індивідуальних 
навичок 

Зміна способу життя Інформація для вибору Зміни природокористування 

Переорієнтація галузі Реформи Нові технології управління Міжгалузеве співробітництво 

 
У формуванні механізмів міжсекторально-

го управління напрацьовані певні ефективні 
форми роботи, серед яких визнаними в бі-
льшості країн є круглі столи та робочі групи. 

У практиці ВООЗ доведено, що стратегіч-
на методологія, розроблена щодо розвитку 
охорони здоров’я, може бути застосована 
також до навколишнього середовища; стра-
тегії, запропоновані для використання в на-
вколишньому середовищі, роблять внесок в 
охорону здоров’я. На Брундландських круг-
лих столах (1986 р.) для тих, хто приймає 
ключові рішення, було передбачено розгляд 
технологій, які можна було б успішно викори-
стовувати для розвитку міжсекторальної по-
літики, спільного оцінювання стану довкілля, 
координування спільних дій та інтеграції пре-
вентивних заходів з охорони здоров’я [5; 6]. 

Зазвичай під час проведення круглих сто-
лів провідну роль у формуванні певного ви-
сновку відіграють експерти, думка яких може 
бути схвалена або розвинута громадськістю. 
Цей підхід був би корисним також для зби-
рання думок можливо більшої кількості експе-
ртів з певної проблеми. Не викликає сумніву 
вагомість теоретичних знань, які використо-
вують вчені для аналізу ситуації при вирішен-
ні важливої практичної проблеми. У процесі 
обговорення проблеми на круглих столах мо-
же виникнути нова технологія для оцінювання 
і порівняння інформації у випадку слабких 

управлінських навичок вирішення проблеми, а 
саме: аналіз і синтез суттєвої інформації сто-
совно особливо важливих проблем. 

Концепція проведення консультативних 
круглих столів визнана корисною в більшос-
ті країн [1; 5]. 

У ході круглих столів надають інформа-
цію і практично консультують зацікавлених у 
пошуках можливостей узгоджених дій в га-
лузі охорони здоров’я або навколишнього 
середовища громадські активісти, т. зв. 
“стейкхолдери”. Стейкхолдерами, або заці-
кавленими сторонами, можуть на круглих 
столах виступати особи з протилежними 
політичними або іншими життєвими позиці-
ями і роллю: споживачі, постачальники, їх 
клієнти, державні оцінювачі, радикали і кон-
серватори – всі можуть бути залучені до 
вирішення спільної міжгалузевої проблеми. 
Якщо в процесі обговорення всі учасники 
будуть мати рівні права, то це започаткує 
принцип демократичності і надасть більше 
шансів на правильне вирішення проблеми. 

Корисність круглих столів полягає в тому, 
що вони привертають увагу до потреб, які мо-
жна задовольнити політичним шляхом, оскіль-
ки вони є питаннями політики; дещо спірним 
було визнання за ними статусу одночасно охо-
рони здоров’я і навколишнього середовища. 

Наступним кроком у розвитку технологій 
міжгалузевого управління після врахування 
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громадської і експертної думки на круглих сто-
лах слід вважати проведення робочих семіна-
рів, або семінарів робочих груп, на яких розро-
бляється спільна стратегія із залученням спе-
ціалістів з різних галузей. Зазвичай робочі се-
мінари відбуваються під керівництвом управлі-
нців цих галузей і мають характер більш на-
ближений до прийняття рішення з вирішення 
міжгалузевої проблеми. Робочі семінари мо-
жуть переорієнтувати стратегії з розгляду ви-
токів проблеми на досягнення їх результатів і 
прогнозування наслідків. Переорієнтація може 
відбутися на різних рівнях організації і в різних 
професійних сферах. Стосовно навколишнього 
середовища потрібна переорієнтація соціаль-
них служб щодо міського планування, місцево-
го державного управління і, можливо, найбіль-
ше – щодо оцінювання екологічного впливу. 
Така переорієнтація необхідна для агентств, 
які враховують витрати, пов’язані з ризиками, 
які не можна визначити кількісно, і систем, що 
працюють у неправильному режимі. Для їх 
стратегій властиве обмеження через контроль 
за невиправданим ризиком – наприклад, нас-
лідками поводження з токсичними відходами. 
У справі охорони навколишнього середовища і 
громадського здоров’я можна було б досягти 
більшого, якби джерела ризиків були б своєча-
сно виявлені або, де це можливо, їм можна 
було запобігти [2; 3]. 

Оскільки ми маємо концепцію взаємного 
посилення справедливості і стабільності, спі-
льну стратегічну методологію в галузі охорони 
здоров’я і довкілля, а також визначили деякі 
сталі показники популяційного й екологічного 
здоров’я, можна знайти найбільш конструктив-
ний шлях, корисний для розвитку обох галузей, 
але поки що це не реалізовано на практиці. 
Зокрема, стратегічна методологія Оттавської 
хартії передбачає оцінювання протягом трива-
лого часу ряду міст, у яких буде проведено 
моніторинг стану здоров’я населення і навко-
лишнього середовища. 

IV. Висновки 
Інтеграція принципів екологічного суспі-

льного здоров’я в систему державного 
управління і соціального захисту населення 
забезпечить вирішення нагальних проблем. 
Створення законодавчої бази, вивчення і 
поширення серед населення принципів еко-
логічного суспільного здоров’я будуть спри-
яти розробці правильної і доцільної держа-
вної політики, чіткому прийняттю державно-
управлінських (політичних) рішень, а також 
плануванню і впровадженню відповідних 
програм і проектів. Поки що кожен із компо-

нентів інтегрованої стратегії охорони здо-
ров’я і навколишнього середовища впрова-
джується і оцінюється окремо, хоча спільна 
стратегія підвищує можливості охорони 
здоров’я і довкілля значно більше, ніж 
окремо взята стратегія. Критика так званих 
“інтегрованих”, спільних щодо охорони здо-
ров’я і навколишнього середовища дій, має 
враховувати можливості кожної з галузей. 
Стандарти, яким має відповідати оцінка, є 
мірою, яка забезпечує інтегровану інтерпре-
тацію майбутнього спрямування обраних 
проектів з певної проблеми. При цьому слід 
пам’ятати, що дослідження і професійна 
сфера охорони здоров’я й довкілля слабко 
інтегровані.З огляду на це для сфери охо-
рони здоров’я й інших галузей господарства 
та управління необхідно відзначити: 

1) спільні цілі в суспільстві; 
2) аналогічні дефініції для обговорення 

на зрозумілій всім мові; 
3) форми обговорення, що забезпечують 

рівність і доступність. 
Література 

1. Державне управління охороною суспі-
льного здоров’я : навч. посіб. / [за ред. 
І.М. Солоненка та Л.І. Жаліло]. – К. : 
Вид-во НАДУ, 2004. – 116 с. 

2. Білинська М. Процедура оцінки впливів 
політичних рішень на стан суспільного 
здоров’я / М. Білинська // Вісник НАДУ. – 
К. : Вид-во НАДУ, 2006. – № 1. –  
С. 294–301. 

3. Білинська М. Державне управління за-
безпеченням національної безпеки та 
чинники суспільного здоров’я / М. Бі-
линська, Н. Рингач // Теорія та практика 
держ. упр. : зб. наук. пр. – Х. : Магістр, 
2008. – Вип. 1 (20). – С. 417–425. 

4. Екологічне громадське здоров’я: від те-
орії до практики / [пер. : О.В. Кунгурцев, 
О.І. Мартинюк, Н.Д. Солоненко та ін.]. – 
Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 
2002. – 290 с. 

5. Основи екології. Екологічна економіка та 
управління природокористуванням : під-
ручник / [за заг. ред. д.е.н., проф. 
Л.Г. Мельника та к.е.н., проф. М.К. Ша-
почки]. – Суми : ВТД “Університетська 
книга”, 2007. – 759 с. 

6. Про охорону навколишнього природного 
середовища : Закон України від 25 червня 
1995 р. № 1264-XII // Відомості Верховної 
Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 



Держава та регіони 

 30 

УДК 348.7:669 

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

Болдуєв М.В. 
кандидат економічних наук, доцент 
Класичний приватний університет 

 

Annotation 
The article is devoted to research of func-

tions of organs of state administration of agrar-
ian sector of economy at regional level and 
directionfinding improvement of orgware of 
their implementation. Suggestions are devel-
oped in relation to a structure and principles of 
forming of Advice from food safety of the 
Zaporozhia region at state administration of 
region. 

Анотація 
Статтю присвячено дослідженню функцій 

органів державного управління аграрного сек-
тора економіки на регіональному рівні та ви-
значенню напрямів удосконалення інституцій-
ного забезпечення їх виконання. Розроблено 
пропозиції щодо структури і принципів форму-
вання Ради з продовольчої безпеки Запорізь-
кої області при державній адміністрації області. 

Ключові слова 
Державне регіональне управління, агро-

промисловий комплекс, стратегія регіональ-
ної політики, функції регулювання, продово-
льча безпека. 

І. Вступ 
Сьогодні економічна еліта усвідомлює той 

факт, що при сучасному рівні розвитку проду-
ктивних сил, масштабах виробництва, склад-
ності господарських зв’язків обійтися без дер-
жавного втручання у дію ринкових сил немо-
жливо. Систему державного регулювання, що 
включає різноманітні механізми й інструмен-
ти, необхідно органічно включити в систему 
організації економіки. Держава повинна стати 
гарантом динамічного і послідовного здійс-
нення завдань господарського регулювання, 
свідомо і цілеспрямовано координувати про-
цес ринкових перетворень в аграрному секто-
рі. Необхідно розробити українську модель 
аграрних відносин, яка відповідала б націона-
льним традиціям, враховувала зарубіжний та 
вітчизняний досвід, та забезпечити її необхід-
ною нормативно-правовою базою. 

Система управління повинна забезпечува-
ти функціонування та розвиток усіх галузей 
сільського господарства, агропромислового 
комплексу, а також соціальну стабільність на 
селі. Держава як вищий суб’єкт управління 
визначає соціально-економічну спрямованість 
дій системи управління АПК, несе відповіда-
льність за її ефективне функціонування. З 
огляду на це проблеми формування, функці-
онування і вдосконалення систем управління 

постійно перебувають у центрі уваги науки і 
практики державного управління. Серед віт-
чизняних науковців, що досліджують цю про-
блематику, слід відзначити В. Андрієвського, 
В. Бакума, В. Євдокименка, В. Здоровика, 
Т. Кравченка, К. Наконечної, Г. Чорного. 

На регіональному рівні не сформована нау-
ково обґрунтована система управління агроп-
ромисловим комплексом у цілому і сільським 
господарством зокрема. Відсутня чітка мето-
дологічна і правова база, а організаційна стру-
ктура управління сільським господарством не 
відповідає економічній ситуації, що склалася. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – обґрунтувати напрями вдо-

сконалення діяльності обласної державної 
адміністрації щодо забезпечення продово-
льчої безпеки регіону. 

ІІІ. Результати 
Державна адміністративна влада не 

управляє підприємствами, а захищає інте-
реси суспільства і забезпечує їх узгодження 
з колективними інтересами, які нерідко ви-
являються протилежними. Так, суспільство 
в цілому вимагає різноманіття товарів за 
мінімальною ціною, забезпечення повної 
зайнятості й високих доходів населення, 
створення підходящих умов для життя на-
ступних поколінь, збереження навколишньо-
го середовища, водночас виробники проду-
кції, котрі діють в умовах повної господарсь-
кої самостійності, орієнтуючись на попит і 
державні економічні нормативи, прагнуть 
завищити ринкові ціни на продукти, мінімізу-
вати витрати праці, максимізувати особисті 
доходи. У зв’язку із цим основним завдан-
ням державного управління у сфері еконо-
міки має бути встановлення таких правових 
норм і економічних нормативів, які забезпе-
чували б баланс інтересів між сільськогос-
подарськими товаровиробниками (і не тіль-
ки) і суспільством у цілому на науково об-
ґрунтованому рівні. Державне регулювання 
повинне будуватися з урахуванням принци-
пу повного господарського самоврядування 
всіх організаційно-правових форм. Відпові-
дно, основні функції органів державного 
управління аграрного сектора економіки на 
регіональному рівні повинні зводитися до 
державного регулювання агропромислового 
виробництва, а саме: створення організа-
ційних, правових, інформаційних передумов 
для здійснення господарської діяльності; 
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формування системи економічних нормати-
вів щодо регулювання продовольчого і зе-
мельного ринку регіону на користь як това-
ровиробників, так і споживачів; організації 
робіт з формування ринкової інфраструкту-
ри; проведення цілеспрямованої соціальної, 
продовольчої, науково-технічної політики на 
регіональному рівні; здійснення контролю за 
використанням сільськогосподарських зе-
мель, збереження їх родючості, організації 
карантинного, санітарного, екологічного і 
ветеринарно-фітопатологічного контролю; 
забезпечення надійного управління держа-
вною власністю. 

Перехід до цивілізованого ринку немис-
лимий без жорстких правил “гри” безпосе-
редніх товаровиробників і тих, хто їх обслу-
говує, що виключають або істотно усклад-
нюють саму можливість несправедливого 
збагачення, хижацького ставлення до землі, 
завдання збитку екологічній безпеці. Саме 
тому правова регламентація діяльності під-
приємств і організацій всіх форм власності в 
аграрній сфері повинна стати одним з най-
пріоритетніших завдань органів державного 
управління. 

У сфері соціальної політики необхідна ін-
тенсифікація зусиль державної адміністрації 
Запорізької області, спрямованих на забез-
печення гарантій продовольчої безпеки для 
малозахищених верств населення, продо-
вольчого постачання соціальних установ й 
інших соціально значущих об’єктів (установ 
охорони здоров’я, дошкільної і середньої 
освіти), а також спецспоживачів (Міністерст-
ва оборони тощо). Всі зазначені категорії 
потребують державного контролю й органі-
зації продовольчого забезпечення. 

Під системою продовольчої безпеки ре-
гіону розуміють сукупність взаємопов’язаних 
і взаємозумовлених елементів (структур, 
механізмів і ресурсів), що орієнтовані на 
реалізацію заданої цільової установки – за-
безпечення стану продовольчої безпеки і 
мають здатність до самовідтворювання. 

Система продовольчої безпеки регіону 
повинна мати такі основні властивості: 

1) цілісність – поява нової якості в пев-
ному наборі елементів. Цілісність може бути 
порушена через втрату системних якостей 
при виключенні будь-якого з виділених еле-
ментів системи; 

2) різноманітність – наявність якісно різних 
елементів системи, що виконують різні функції; 

3) зв’язність – здійснення обміну інфор-
мацією між елементами системи, неможли-
вість включення в систему елементів без 
інформаційного обміну; 

4) цілеспрямованість – можливість 
управління системою шляхом зміни пара-
метрів в одному елементі для перетворення 
стану інших; 

5) стійкість (гомеостаз) – здатність збе-
реження властивостей 1–4 при значній зміні 
параметрів середовища [7]. 

Найважливішою складовою в забезпе-
ченні продовольчої безпеки регіону є систе-
ма управління, саме тому принципове зна-
чення має завдання щодо формування її 
структури. Як основний орган, що реалізує 
функцію управління продовольчою безпекою 
області, пропонується сформувати Раду з 
продовольчої безпеки Запорізької області 
при державній адміністрації області. Рада 
формується з керівників галузевих відділів 
обласної адміністрації, сфера відповідально-
сті яких пов’язана із забезпеченням продо-
вольчої безпеки, науковців, найбільш квалі-
фікованих фахівців і керівників підприємств і 
організацій агропромислового сектора обла-
сті, представників інших зацікавлених струк-
тур (громадських об’єднань, фондів тощо). 

Керівним органом Ради є президія, очо-
лювана головою, який обирається строком 
на один рік засіданням Ради. Президія Ради 
затверджує план його роботи. Робочим ор-
ганом Ради є секретаріат. У її складі фор-
муються секції, які відповідають напрямам 
(сферам) забезпечення продовольчої без-
пеки. При цьому Рада повинна бути наділе-
на повноваженнями, достатніми для забез-
печення реалізації її функцій. Основними 
функціями Ради є: діагностика (моніторинг, 
аналіз, оцінювання) стану продовольчої 
безпеки області; розробка і коректування 
стратегії забезпечення продовольчої безпе-
ки Запорізької області; визначення пріори-
тетних напрямів, механізмів забезпечення 
продовольчої безпеки (цільових програм 
тощо); розробка і контроль за виконанням 
окремих заходів у сфері забезпечення про-
довольчої безпеки; участь у підготовці зако-
нодавчих актів, розроблення проектів рі-
шень органів державної влади і місцевого 
самоврядування з питань забезпечення 
продовольчої безпеки; реалізація заходів з 
підвищення ефективності власної діяльнос-
ті; координація взаємодії структур, що заді-
яні в заходах щодо забезпечення продово-
льчої безпеки. 

До складу основних організацій (струк-
тур), що забезпечують реалізацію рішень 
Ради з продовольчої безпеки області, ма-
ють увійти: Головне управління агропроми-
слового розвитку; Головне управління еко-
номіки; Головне управління праці та соціа-
льного захисту населення; Управління охо-
рони здоров’я; Управління з охорони до-
вкілля; Управління зовнішніх відносин і ЗЕД; 
Головне управління земельних ресурсів; 
органи контролю за якістю і безпекою хар-
чових продуктів і продовольчої сировини; 
Аграрний фонд. 

Оптимальним для досягнення мети систе-
ми є використання адаптивного типу управ-
ління, схема якого наведена на рис. 1. 
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УПРАВЛІННЯ

(реалізація механізмів державного
і ринкового регулювання)

ОБ’ЄКТ
(система продовольчої безпеки

регіону)

РЕЗУЛЬТАТ
(якість життя населення регіону)

ПРОГНОЗ
(баланси продовольства, тенденції
зміни структури і рівня споживання

продуктів харчування)

МОДЕЛЬ
(економіко-математичні

моделі АПК)

АНАЛІЗ
(діагностика стану продовольства

і споживання продовольства регіону,
визначення напрямів регулювання)

ФАКТОРИ
(доходи і споживання; ресурсний потенціал; зовнішня торгівля; якість продуктів;

соціально-культурні процеси; науково-технічний прогрес тощо)
 

 
Рис. 1. Структурно-логічна схема адаптивного управління 

продовольчою безпекою Запорізької області 
 

При цьому типі управління враховуються 
чинники, які впливають на отримання ре-
зультату, але передбачається можливість 
зміни дії чинників на кінцевий результат 
управління з метою нейтралізації негатив-
них і посилення позитивних їх впливів. 

При цьому блок управління одержує інфо-
рмацію про зміну значення чинника одночас-
но з керованим об’єктом, в разі наявності про-
гнозу чи навіть раніше, вживає заходів з нейт-
ралізації його впливу (негативний зв’язок) або 
для посилення його позитивного ефекту. 

Найважливішим моментом у побудові сис-
теми забезпечення продовольчої безпеки є 
підвищення ефективності діяльності управ-
лінських структур, тобто всіх задіяних органів 
регіональної влади, їх підрозділів і організацій. 

Діяльність регіональних відомств має бу-
ти зорієнтована на досягнення певних ре-
зультатів. Для цього кожна з них повинна, 
критично оцінивши свою діяльність, перед-
бачити заходи щодо приведення механізмів, 
процедур, оргструктури у відповідність з по-
ставленими завданнями. Для цього кожна 
організація повинна скласти стратегічний 
план своєї роботи. План повинен включати: 
а) зрозуміле і повне формулювання місії 
організації; б) визначення цілей і завдань 
організації стосовно її головних функцій і 
напрямів діяльності, шляхів (стратегій) і не-
обхідних ресурсів у досягненні поставленої 
мети; в) установлення співвідношень між 
довгостроковими цілями і завданнями орга-
нізації та її щорічними планами дій; г) розг-
ляд основних зовнішніх чинників, дія яких 
перебуває поза межами контролю організа-
ції, але може істотним чином вплинути на 
досягнення поставлених нею мети і за-
вдань; д) опис того, як процедури програм-

ного аналізу були застосовані у формулю-
ванні або коректуванні стратегічних цілей, а 
також графік їх повторного аналізу в майбу-
тньому. 

Стан економічного потенціалу і динаміка 
показників розвитку об’єктивно покажуть 
спрямованість вектора управлінської страте-
гії, розкриють слабкі і сильні сторони регіону 
порівняно з іншими. Запорукою ефективності 
регіональної системи продовольчої безпеки 
(забезпечення якої є багатоаспектною про-
блемою і передбачає врахування багатьох 
чинників) є наявність процедур комплексної 
діагностики її стану, що дають змогу виявити 
взаємозв’язок різних чинників і аспектів. 

Наведена на рис. 2 схема діагностики 
продовольчої безпеки регіону зображує у 
спрощеному вигляді послідовність дій 
суб’єктів, залучених у процес забезпечення 
продовольчої безпеки. Діагностика стану 
продовольчої безпеки, таким чином, є циклі-
чно повторюваним процесом, що передбачає 
можливість коректування на основі зворот-
них зв’язків як рішень, що приймаються на її 
основі, так і конкретних процедур її реаліза-
ції. 

Відповідно до розкритої раніше сутності 
поняття продовольчої безпеки, адекватна 
система показників повинна характеризува-
ти стан основних чинників продовольчої 
безпеки. Як найважливіші чинники пропону-
ється розглядати такі: рівень і структура кін-
цевого споживання продуктів харчування; 
стану виробничого потенціалу сфер АПК і 
природних ресурсів сільськогосподарського 
призначення; обсягів і структури експорту-
імпорту продовольства в регіоні, що харак-
теризує міжрегіональний аспект відтворен-
ня; якості й безпеки продовольства. 
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МОНІТОРИНГ
Отримання оперативної інформації про стан основних сфер продовольчої безпеки:
підрозділами органів державної статистики, комітетами із сільського господарства адміністрацій районів області;
органами санепідемнагляду, ветеринарної служби, державної торговельної інспекції, соціального захисту
населення, іншими зацікавленими організаціями;
Надання інформації до комітетів обладміністрації.
Акумуляція інформації Радою з продовольчої безпеки адміністрації області

АНАЛІЗ
Розрахунок на основі визначених показників, що характеризують стан продовольчої безпеки регіону.
Аналіз показників.
Складання регіональних балансів продовольства

ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання стану продовольчої безпеки регіону і тенденцій його зміни за основними сферами її забезпечення

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
Розробка і подальше корегування стратегії забезпечення продовольчої безпеки регіону.
Розробка і перегляд цільових програм, спрямованих на підвищення продовольчої безпеки за ключовими напрямами.
Вироблення механізмів і планування заходів щодо кожного напряму за комітетами обласної адміністрації, а також
механізмів координації їх взаємодії.
Нормативне забезпечення реалізації прийнятих рішень

 
 

Рис. 2. Діагностика стану продовольчої безпеки регіону 
 

Загальною основою планування і реалі-
зації заходів щодо забезпечення продоволь-
чої безпеки регіону повинна стати система 
балансових побудов (фактичних і прогноз-
них) за основними групами продуктів харчу-
вання і видами продовольчих ресурсів. Зага-
льна форма таких балансів наведена в табл. 
1, 2. Регіональні баланси повинні доповню-
ватися балансами продовольчого забезпе-
чення окремих територій і балансами у фор-
мі соціального замовлення для постачання 

соціально значущих об’єктів і спецспоживачів 
(табл. 3, 4, 5). Загальний регіональний ба-
ланс продовольства має бути деталізований 
за окремими стратегічними видами продово-
льчої сировини, таких як зернові, м’ясо, мо-
локопродукти, цукор тощо. Розраховані регі-
ональні баланси, таким чином, будуть осно-
вою для подальшого планування і прийняття 
рішень для регулювальної дії у сферах АПК, 
забезпечення необхідних пропорцій стійкого 
відтворення продовольчих ресурсів. 

Таблиця 1 
Форма балансу продуктів харчування 

№ 
з/п 

Група продуктів 
Одиниці 
виміру 

Потреба з урахуванням 
норм раціонального 

харчування 

Прогноз./факт. 
постачання 

(виробництва) 

Відхилення 
(+/–) 

Забезпечення, 
% 

1 М’ясо і м’ясопродукти      

2 Молоко і молочні продукти      

3 Яйця      

4 Хлібні продукти      

5 Картопля й овочі      

6 Фрукти і ягоди      

7 Цукор      

8  Рослинні жири      

9 Риба та рибопродукти      

 
Таблиця 2 

Форма балансу продовольчих ресурсів 
Наявність і  рух ресурсів Обсяги продовольчих ресурсів 

Запаси на початок року  

Надходження:  

- виробництво  

 -імпорт, включаючи ввезення  

Разом ресурсів  

Використання:  

- виробниче споживання  

- втрати:  

- експорт, включаючи вивезення  

- особисте споживання  

- запаси на кінець року  

 
Складання регіональних балансів дає 

можливість планувати потребу в зовнішніх 
постачаннях продовольства і прогнозувати 
їх обсяг і структуру (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Форми аналізу потреби в завезенні продовольчих товарів 

з інших регіонів України і через зовнішньоекономічну діяльність 
№ з/п Група продуктів Одиниця виміру Обсяг потреби (дефіциту) Постачальники / виконавці 

1 … … … … 

… … … … … 

 
Таблиця 4 

Форма зведеного плану продовольчого постачання установ соціальної сфери 

№ з/п Група продуктів 
Потреба управлінь (т) 

Разом Сума 
охорони здоров’я народної освіти соціальної політики 

1 ... … … … … … 

… … … … … … … 

 
Таблиця 5 

Форма деталізованого плану (для окремих категорій споживачів) 

№ з/п Група продуктів 
Потреба Постачальники / 

виконавці 
Джерела фінансування 

т тис. грн 

1 … … … … … 

… … … … … … 

 
Реалізація запропонованих механізмів за-

безпечення продовольчої безпеки регіону 
дасть можливість подолати негативні тенден-
ції, що склалися протягом останніх 17 років у 
забезпеченні продовольством населення об-
ласті шляхом застосування системного підходу 
до вирішення всього комплексу взаємо-
пов’язаних завдань державного управління 
продовольчою безпекою. 

IV. Висновки 
У сфері соціальної політики необхідна ін-

тенсифікація зусиль державної адміністрації 
Запорізької області, спрямованих на забез-
печення гарантій продовольчої безпеки для 
слабкозахищених верств населення, продо-
вольчого постачання соціальних установ й 
інших соціально значущих об’єктів. Як осно-
вний орган, що реалізовує функцію управ-
ління продовольчою безпекою області, про-
понується сформувати Раду з продовольчої 
безпеки Запорізької області при державній 
адміністрації області, яка має бути наділена 
повноваженнями, достатніми для забезпе-
чення реалізації її функцій. До складу осно-
вних структур, що забезпечують реалізацію 
рішень Ради, мають увійти: Головне управ-
ління агропромислового розвитку; Головне 
управління економіки; Головне управління 
праці та соціального захисту населення; 
Управління охорони здоров’я; Управління з 
охорони довкілля; Управління зовнішніх від-
носин і ЗЕД; Головне управління земельних 
ресурсів; органи контролю за якістю і безпе-
кою харчових продуктів і продовольчої си-
ровини; Аграрний фонд. 
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Annotation 
The article is devoted to the consideration of 

question of development of relations of markets 
in the field of labour-market as one of directions 
of reformation of the Ukrainian economy. The 
basis of pre-condition and necessity of policy of 
the state are analyzed in direction of manage-
ment the resources of labours, the state aims of 
priorities and tasks, and also concrete recom-
mendations are offered in relation to reformation 
of policy of management the resources of la-
bours in a country in the article. 

Анотація 
Розглянуто особливості розвитку ринко-

вих відносин у сфері ринку праці. Проаналі-
зовано основі напрями політики держави 
щодо управління трудовими ресурсами, ви-
значено пріоритетні державні цілі та завдан-
ня, розроблено конкретні рекомендації щодо 
реформування політики у сфері управління 
трудовими ресурсами в країні. 

Ключова слова 
Державна політика, ринок праці, регулю-

вання, менеджер, продуктивність праці, ро-
боча сила, орган державної влади. 

І. Вступ 
Стан ринку праці та процеси у сфері за-

йнятості населення належать до соціально-
економічних параметрів, які визначальним 
чином впливають на суспільний розвиток і 
конкурентоспроможність національної еко-
номіки. З одного боку, ринок праці – еле-
мент економічної системи, від якого зале-
жать вектор і темпи макроекономічної ди-
наміки, з іншого – він опосередкує вплив 
макроекономічного розвитку на добробут 
населення й на стан багатьох соціальних 
процесів. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити питання рефор-

мування державної політики щодо регулю-
вання ринку праці. 

ІІІ. Результати 
Проблеми зайнятості населення завжди 

були в центрі уваги української науки, сучасних 

учених-економістів і управлінців. Вагомий вне-
сок у розвиток управлінської науки про зайня-
тість населення, трудовий потенціал, ринок 
праці зробили С.І. Бандур, Д.П. Богиня, 
Н.П. Борецька, В.С. Васильченко, Г.К. Губерна, 
М.В. Данюк, В.В. Дорофієнко, Ф.Д. Заставний, 
К.В. Зайцева, О.Ф. Новикова, В.П. Оніщенко, 
І.Л. Петрова, В.М. Петюх, С.І. Пирожков, 
Н.Л. Юрлова та ін. 

Український ринок праці склався під 
впливом як інерції розпаду планово-
централізованої системи організації праці і 
трансформаційної кризи, так і позитивних 
процесів соціально-економічних перетво-
рень. Стан ринку праці визначається стано-
вищем економіки в цілому й діями у сфері 
макроекономічного регулювання та ефекти-
вністю заходів у різних сферах соціальної 
політики, зокрема в галузях загальної та 
професійної освіти, пенсійного забезпечен-
ня, житлової політики тощо. Створення ат-
рибутів ринку праці України на сьогодні від-
стає від загального поступу економічних 
перетворень. Це діє як додатковий фактор, 
що негативно впливає на динаміку зайнято-
сті та безробіття. 

Таке становище на ринку праці є причи-
ною недостатньої ефективності використан-
ня трудового ресурсу в Україні. Низька про-
дуктивність праці – одна з головних макрое-
кономічних проблем країни. За даними 
ОЕСР, сьогодні продуктивність української 
робочої сили на 25% нижча за російську 
(табл.. 1). При відносно невеликій різниці в 
якості вищої освіти (у рейтингу якості вищої 
освіти Всесвітнього економічного форуму 
2008 р. Росія посідає 45 місце, Україна – 
54), за показниками ефективності ринку 
праці, дистанція є дуже значною (Росія – 
33 місце, Україна – 62). За останні 17 років 
Україні так і не вдалося відновити втрачені 
після розпаду Радянського Союзу позиції: у 
1993 р. індекс людського розвитку становив 
0,844, зараз – 0,788 (що близько за позиці-
ями до Намібії та Ботсвани) [7]. 

Таблиця 1 
Показники продуктивності праці 

з урахуванням паритету купівельної спроможності (дол. США на рік) [7] 
Рік США Україна Росія Польща Туреччина Китай Португалія Греція 

1990 61 898 15 501 16 988 18 007 17 254 2 699 31 216 41 203 

1995 66 142 8 737 13 505 22 070 18 198 4 859 36 107 42 666 



Держава та регіони 

 36 

2000 74 244 9 562 16 386 28 853 21 065 7 409 38 250 48 384 

2004 80 660 14 058 Н.д. 34 029 24 664 Н.д. 38 718 53 977 

2006 86 262 16 928 23 512 32 733 25 833 12 836 37 585 52 454 

Джерело: CIA World Factbook, за розрахунками журналу “Експерт”. 

 
Сучасна ситуація у сферах регулювання 

ринку праці й управління трудовими ресур-
сами в країні зумовлена існуванням про-
блем і суперечностей, які тривалий час не 
вирішувались та продовжують загострюва-
тися [4], серед яких можна виділити такі: 

1. Висока залежність економічної сфери 
від політичної кон’юнктури, відсутність чіт-
ких погоджених орієнтирів розвитку, його 
пріоритетів, непослідовність проведення 
економічної політики, послаблення ролі 
держави, зниження довіри населення до 
державної соціально-економічної політики. 
Усе це збільшує невизначеність й усклад-
нює розробку й реалізацію політики на рин-
ку праці. 

2. Короткострокова орієнтованість еко-
номічної діяльності, відсутність великих дов-
гострокових проектів при недостатньому 
інвестуванні виробничої сфери. У головних 
галузях економіки основні фонди зазнали не 
тільки морального, а й суттєвого фізичного 
зносу. На деяких підприємствах рівень зно-
шеності досяг 80%, що суттєво знижує їх 
конкурентоспроможність. 

3. Негативні демографічні тенденції. З 
1993 р. Україна має стійку динаміку скоро-
чення кількості населення, у тому числі пра-
цездатного віку, при збільшенні кількості 
населення непрацездатного віку. Скорочен-
ня кількості безробітного населення, збіль-
шення зайнятого та економічно активного 
населення, на що вказує Державний комітет 
статистики України, свідчить про вихід на 
ринок праці осіб непрацездатного, зокрема 
пенсійного віку. Вказана тенденція є причи-
ною виникнення дефіциту трудових ресур-
сів, зокрема кваліфікованих, і негативно 
впливає на темпи економічного зростання 
практично в усіх галузях економіки [5, c. 89]. 

4. Територіальні диспропорції попиту й 
пропозиції на ринку праці. Сучасний ринок 
робочої сили України функціонує в умовах 
територіальної незбалансованості концент-
рації промислового виробництва і трудових 
ресурсів, що деформує попит та пропозицію 
на ринку праці. Розподіл трудових ресурсів 
характеризується концентрацією попиту і 
пропозиції на сході країни. Кількість насе-
лення, зайнятого в економіці, становить у 
східних областях понад третину від загаль-
ної кількості зайнятого населення в країні. 
Суттєвий міграційний приріст має тільки мі-
сто Київ, а відплив працездатного населен-
ня характерний для всіх регіонів, за винят-
ком АРК, Івано-Франківської, Черкаської, 
Чернівецької та Київської областей [3, c. 95]. 

Дезінтеграційні процеси зумовлюють 
збереження осередків тривалого безробіття 
в західних регіонах країни (Житомирська, 
Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільсь-
ка області), тоді як в інших регіонах не ви-
стачає робочої сили. 

5. Структурні диспропорції попиту та про-
позиції на ринку праці. Модернізація виробни-
цтва, розширення застосування та розвиток 
нових наукоємних технологій ведуть до змін 
професійно-кваліфікаційної структури попиту 
й пропозиції на ринку праці та підвищення 
вимог до якості робочої сили. Сучасна ситуа-
ція характеризується нестачею кваліфікова-
них кадрів за окремими професіями та спеці-
альностями. Однією з причин є невідповід-
ність структури професійної освіти потребам 
ринку праці за кваліфікаційним рівнем і про-
фесійною структурою. Швидкий розвиток еко-
номіки зумовив те, що деякі галузі зростають 
на 20–50% на рік, проте пропозиція трудових 
ресурсів у цих сферах, навпаки, скорочується. 
Так, за даними Інституту економічних дослі-
джень та політичних консультацій, у 2008 р. 
кадровий дефіцит як головну перепону для 
розвитку економіки називали на 10,8% більше 
опитаних керівників підприємств, ніж у 2007 р. 
Кожен четвертий український менеджер вва-
жає, що нестача кваліфікованих кадрів стри-
мує зростання виробництва. Підприємствам 
важко знаходити навіть некваліфікований пе-
рсонал. У 40% випадків середній розряд робі-
тників на підприємствах відстає від робіт, що 
виконуються, на 0,2–0,3 розряду, простій тех-
ніки через недостатню кваліфікацію робітників 
становить 30–50% від загального часу просто-
їв обладнання. 

6. Незбалансованість існуючих трудових 
ресурсів та робочих місць, що пов’язано з 
відсутністю їх планування, недосконалістю 
інвестиційної політики, збереженням високої 
питомої ваги непрестижної фізичної малок-
валіфікованої праці, тяжких і шкідливих 
умов праці. Найбільш дефіцитними на сьо-
годні є професії, за якими відсутня спеціа-
льна базова освіта. Через кадровий дефіцит 
зарплатні пропозиції за деяким позиціями 
протягом 2007–2008 рр. збільшились на 
100%, водночас у середньому зростання 
становить 25%. Так, наприклад, у банківсь-
кому секторі, що швидко зростає, протягом 
2008 р. відбулося збільшення заробітної 
плати вдвічі. Подібні тенденції призвели до 
вимушеного імпорту фахівців [6, c. 104]. 

7. Невідповідність сфери професійної 
освіти потребам ринку праці, відсутність дер-
жавних пріоритетів у галузі освіти, зниження 
якості підготовки фахівців, слабка “прив’язка” 
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програм підготовки до потреб виробництва, 
зниження престижу професій науково-
технічного спрямування призводять до про-
блем щодо структурної невідповідності май-
бутніх попиту та пропозиції робочої сили у 
професійно-кваліфікаційному розрізі та збі-
льшення кількості неконкурентоспроможних 
робочих місць. Занадто зарегульований ринок 
праці не зробив інститути ринку праці більш 
гнучкими, що збільшує витрати роботодавців 
на найм випускників, дезорієнтує професійну 
освіту. Структура професійної освіти дефор-
мована на користь вищої школи. Проте пот-
реба роботодавців у фахівцях з вищою про-
фесійною освітою нижча за відповідні пропо-
зиції на ринку праці. Водночас контингент ро-
бітників поступово наблизився до пенсійного 
віку. На ринку праці бракує слюсарів, елект-
ромеханіків, фрезерувальників, токарів вищо-
го розряду, кваліфікованих будівельників. Ба-
гато великих компаній (зокрема, корпорація 
”Арселор-Міттал Кривій Ріг”, Північний ГЗК та 
інші великі промислові підприємства) змушені 
самостійно готувати працівників на робочі 
спеціальності, створюють і сертифікують свої 
навчальні центри на зразок профтехучилищ. 

8. Активізація процесу вивільнення робі-
тників зі сфери матеріального виробництва. 
Подальший розвиток приватних підпри-
ємств, фермерських господарств, форм ма-
лого та середнього бізнесу призводить до 
скорочення робочої сили в державному сек-
торі економіки. 

9. Низький рівень заробітної плати в 
бюджетному секторі (а також окремих галу-
зях, що фінансуються з позабюджетних фо-
ндів) є однією з причин поглиблення дис-
пропорцій на ринку праці. Незадовільними 
залишаються міжгалузеві співвідношення 
офіційних заробітних плат. Так, рівень 
оплати був нижчим за середній по країні 
(станом на червень 2008 р. – 1883 грн): 
– у рибальстві – 898 грн; 
– у сільському господарстві – 1064 грн; 
– в охороні здоров’я – 1246 грн; 

– у лісовому господарстві – 1364 грн; 
– у культурі та спорті – 1697 грн; 
– в освіті – 1768 грн. 

Низький рівень оплати праці у цих галу-
зях призводить до відпливу кваліфікованих 
кадрів в інші сектори економіки, зниження 
попиту на професійну освіту за низькоопла-
чуваними спеціальностями, тобто відтво-
рення кадрового дефіциту в перспективі. 

10. Низька якість робочих місць, що спра-
вляє негативний вплив на функціонування 
ринку праці та призводить до зниження про-
дуктивності праці, втрати кадрових ресурсів 
у зв’язку з виробничим травматизмом і 
професійними захворюваннями, високої 
плинності кадрів на роботах, що пов’язані з 
тяжкими умовами праці. 

Процеси глобалізації економіки загострю-
ють міжнародну конкуренцію за кваліфіковану 
робочу силу. Негативні демографічні тенденції 
в західних країнах уже зараз зумовлюють під-
вищення попиту на робочу силу з країн СНД, у 
тому числі з України. Так, Португалія, Іспанія та 
Італія, які є традиційними реципієнтами україн-
ських мігрантів, вже спростили режим їх лега-
лізації. Німеччина здійснює цілеспрямовану 
політику залучення висококваліфікованих фа-
хівців з вищою освітою [6, c. 103]. 

Слід зауважити, що ринок праці України 
має певні резерви щодо підвищення конку-
рентоспроможності робочої сили. Фахівці 
Всесвітнього економічного форуму зазнача-
ють, що якість вищої освіти в Україні досить 
висока порівняно з країнами з аналогічним 
рівнем ВВП. Саме тому людський капітал 
може бути головною конкурентною перева-
гою України. Дослідна компанія A.T. Kearney, 
яка розробила індекс розвитку трудових ре-
сурсів й аналізує основні тенденції форму-
вання та розвитку банку кваліфікованих ре-
сурсів у 15 країнах світу, визнала Україну, 
поряд з Індією, Латвією та Словенією, краї-
ною зі значними можливостями з погляду 
трудових ресурсів (табл. 2) [7]. 

Таблиця 2 
Індекс розвитку трудових ресурсів (ІРТР) у роздрібному бізнесі 

(Global Retail Development Index) (2007 р.) [7] 

ІРТР ранг Країна 

Фактор, його питома вага 

ІРТР Наявність кваліф. 
роб. сили*, 50% 

Персп. розвитку кваліф. 
роб. сили**, 30% 

Економіка***, 20% 

19 Словаччина 100 79 77 100 

14 Малайзія 56 96 100 75 

8 Словенія 69 62 65 66 

7 Латвія 61 65 82 65 

23 Угорщина 61 64 86 65 

26 Литва 62 64 78 64 

22 Румунія 50 50 81 50 

1 Індія 43 100 28 50 

4 Україна 55 49 59 49 

5 Китай 48 55 70 48 

9 Греція 56 29 58 43 

27 Бразилія 34 80 45 40 

2 Росія 54 69 83 69 

15 Македонія 61 10 44 37 

38 Болгарія 54 0 69 34 
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* 0 – незначна кількість кваліфікованої робочої сили; 100 – велика кількість кваліфікованої робочої сили. 
** 0 – погані можливості для розвитку кваліфікованої робочої сили; 100 – відмінні можливості для розвитку кваліфі-

кованої робочої сили. 
*** 0 – висока собівартість трудових ресурсів; 100 – низька собівартість трудових ресурсів. 

 
Виходячи з вищезазначеного, ключовим 

пріоритетом державної політики щодо ринку 
праці має стати створення правових, еко-
номічних та інституційних умов для підви-
щення ефективності зайнятості населення. 
Рішення у сферах структурної політики що-
до формування та реалізації інвестиційних 
програм, політики доходів, розвитку системи 
освіти повинні прийматися з урахуванням їх 
очікуваного впливу на стан зайнятості в 
Україні. Акценти державної політики слід 
поступово зміщувати від практики регулю-
вання поточної ситуації, що складається на 
національному ринку праці, у бік здійснення 
запобіжних заходів та опікування якістю ро-
бочої сили, забезпечення й закріплення 
прогресивних зрушень у регіональній та га-
лузевій структурі зайнятості. 

Відтак, у рамках завдань реформування 
ринку праці та зайнятості населення доціль-
ними є такі пріоритети. 

1. Удосконалення трудового законодав-
ства та законодавства про зайнятість насе-
лення, для чого необхідно: 
– провести гармонізацію трудового зако-

нодавства та законодавства про зайня-
тість населення з міжнародними норма-
ми (наприклад, існуюче сучасне податко-
ве законодавство звужує сферу дії зако-
нів про працю за рахунок застосування 
для регулювання відносин між роботода-
вцем та робітником цивільно-правових 
інструментів, особливо в галузі малого 
підприємництва). Послідовно відобрази-
ти в національному трудовому законо-
давстві положення міжнародно-правових 
документів з питань праці, що є 
обов’язковими для України, а також актів 
Європейського Союзу у зв’язку із здійс-
ненням Україною зовнішньополітичного 
курсу в напрямі європейської інтеграції 
[2, c. 24]; 

– вирішити ряд проблем у галузі трудового 
права, зокрема: забезпечити збалансова-
ний захист інтересів працівників і робото-
давців в умовах ринкової економіки, оп-
тимально збалансувати захисні та вироб-
ничі функції трудового права, забезпечити 
диференціацію правового регулювання 
праці в різних професійних сферах тощо; 

– забезпечити подальший розвиток норм 
трудового законодавства та законодав-
ства про зайнятість населення з метою 
приведення його у відповідність із су-
часними тенденціями у зв’язку із доко-
рінними змінами всієї системи суспіль-
них відносин та з формуванням ринко-
вих відносин і соціально-економічних 
перетворень, поглибленням відміннос-

тей у змісті праці, формах її організації в 
різних секторах економіки. З цієї метою 
прийняти нову редакцію Трудового ко-
дексу, максимально врахувати в ньому 
особливості праці працівників малого бі-
знесу, кооперативів, окремих категорій 
працівників, суб’єктів трудового права в 
особі організацій роботодавців; 

– вилучити з нової редакції Трудового ко-
дексу, ухваленого у першому читанні 
Верховною Радою України, дискриміна-
ційні норми щодо роботодавців та окре-
мих категорій найманих працівників 
(ст. 22, 25, 121), а також норми, що су-
перечать Конституції України та звужу-
ють зміст та обсяг існуючих прав найма-
них працівників, зокрема: зобов’язання 
укладення з робітником угоди щодо не-
розголошення комерційної таємниці; зо-
бов’язання робітника не переходити на 
роботу до конкурентів протягом двох ро-
ків; розширення переліку мотивів для 
звільнення працівника за ініціативою 
роботодавця; суттєві обмеження згоди 
профспілок при прийнятті управлінсько-
го рішення; відсутність статті щодо зві-
льнення керівника за вимогами проф-
спілок; установлення нормального ро-
бочого часу – 40 годин на тиждень, за-
мість не більшого за 40 годин; запропо-
новані норми щодо оплати праці та га-
рантій і компенсацій, які суперечать За-
кону України “Про оплату праці”, де по-
рушується принцип рівної оплати за рів-
ноцінну працю робітників суміжних про-
фесій, не передбачена обов’язковість 
перегляду розміру мінімальної заробіт-
ної плати залежно від зростання цін, ві-
дсутність норми встановлення тарифної 
ставки 1-го розряду в генеральних та 
галузевих угодах, звужена соціальна га-
рантія мінімальної заробітної плати (від-
сутній зв’язок між МЗП та ПМ) та інші 
норми [1, c. 99]; 

– розробити правову базу щодо “лізингу” 
персоналу та вдосконалити законодав-
ство України з метою правової захище-
ності персоналу в умовах підвищення 
гнучкості форм зайнятості; 

– розмежувати повноваження в галузі ре-
гулювання ринку праці між державними 
та регіональними органами влади, орга-
нами місцевого самоврядування, зокре-
ма, провести чіткий законодавчий роз-
поділ повноважень відповідальності та 
фінансово-економічної бази між загаль-
нодержавним і місцевими рівнями, 
центр ваги управління трудовими ресу-
рсами перенести на місцевий рівень; 
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– удосконалити механізм реалізації дер-
жавних гарантій щодо працевлаштуван-
ня осіб з обмеженими можливостями, 
інвалідів; 

– розробити нормативно-правове забез-
печення впровадження нових професій-
них стандартів; 

– реформувати систему державної соціа-
льної підтримки безробітних громадян з 
метою стимулювання їх до активних 
пошуків роботи. 

2. Удосконалення системи моніторингу 
та прогнозування ситуації на ринку праці. 
Для цього рекомендувати державним орга-
нам виконавчої влади за участю регіональ-
них органів виконавчої влади, органам міс-
цевого самоврядування, органам служб за-
йнятості: 
– здійснювати регулярний моніторинг по-

питу та пропозиції робочої сили та роз-
робляти прогноз попиту й пропозиції на 
ринку праці; 

– визначати професійно-кваліфікаційну 
структуру перспективної потреби робо-
тодавців у трудових ресурсах; 

– виявити величину та професійно-
кваліфікаційну структуру додаткової по-
треби роботодавців у трудових ресурсах 
у зв’язку з реалізацією пріоритетних на-
ціональних проектів, державних цільо-
вих програм, державних інвестиційних 
проектів; 

– прогнозувати обсяг та професійно-
кваліфікаційну структуру пропозиції ро-
бочої сили на ринку праці з урахуванням 
змін демографічної ситуації та структури 
професійної освіти, що склалася; 

– сформувати державний реєстр отриму-
вачів державних послуг із сприяння за-
йнятості населення; 

– розробити, спираючись на результати 
моніторингу на державному та регіональ-
ному рівнях, державні й регіональні про-
гнози попиту та пропозиції за професійно-
кваліфікаційними групами, уточнити стра-
тегії та плани розвитку професійної освіти, 
визначити пріоритети у галузі регулюван-
ня ринку праці, розглянути можливість за-
лучення іноземних фахівців. 

3. Для забезпечення відповідності струк-
тури професійної освіти потребам ринку не-
обхідно: 
– переглянути напрями та рівні професій-

ної підготовки з урахуванням прогнозу 
попиту та пропозиції на ринку праці; 

– органам виконавчої влади, до повнова-
жень яких належать обов’язки сприяння 
зайнятості населення, приділити особ-
ливу увагу підготовці фахівців за зага-
льногалузевими професіями, потреба в 
яких не може бути задоволена за раху-
нок наявних трудових ресурсів. На ви-
рішення цього завдання необхідно оріє-

нтувати систему професійної освіти та 
програми перепідготовки безробітних; 

– розробити професійні стандарти з ме-
тою підвищення якості професійної осві-
ти, враховуючи запити роботодавців на 
підготовку кадрів; 

– створити умови рівного доступу грома-
дян до галузевих та професійних ринків 
праці та сформувати основу для серти-
фікації персоналу; 

– з метою формування структури попиту 
населення на послуги професійної осві-
ти відповідно до потреб ринку реалізо-
вувати програми професійної орієнтації 
молоді та організовувати професійно-
пропагандистські кампанії. 

4. Підвищення територіальної мобільно-
сті робочої сили, для чого слід: 
– послабити економічні обмеження, які 

виникли, зокрема, через регіональну 
асиметрію соціально-економічного роз-
витку, низький рівень доходів, невідпо-
відність міжгалузевих співвідношень у 
рівнях оплати праці, великі міжрегіона-
льні відмінності, високий рівень безро-
біття окремих областей країни, що 
стримують пересування українських 
громадян територією країни з метою 
здійснення трудової діяльності та зни-
жують ефективність використання іно-
земної робочої сили; 

– з метою створення сприятливих умов 
для залучення трудових ресурсів до регі-
онів, що є трудодефіцитними, спростити 
доступ громадян до регіональних ринків 
житла, для цього використовувати мож-
ливості іпотечного кредитування та роз-
вивати регіональні житлові програми за 
безпосередньою участю роботодавців; 

– розширювати застосування новітніх ме-
тодик при підборі персоналу, аутсорсин-
гу тощо; 

– сприяти безробітним громадянам та чле-
нам їх родин у переселенні до трудоде-
фіцитних регіонів, зокрема сільської міс-
цевості, встановити перелік витрат, що 
відшкодовуються, та розмір фінансової 
допомоги родинам, які переїжджають; 

– стимулювати регіональну конкуренцію у 
сфері надання послуг із сприяння за-
йнятості населення та координації дія-
льності державних органів служби за-
йнятості населення, формувати єдиний 
інформаційний простір у сфері сприяння 
зайнятості населення, затвердити стан-
дарти надання якості послуг із сприяння 
зайнятості населення. 

5. Розвиток кадрового потенціалу, що 
вимагатиме: 
– утворити на підприємствах цільові фон-

ди зайнятості для фінансування проце-
сів вивільнення, перерозподілу та пере-
кваліфікації кадрів; 
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– сприяти розвитку приватно-державного 
партнерства в галузі зайнятості та інтег-
рації в бізнес-стратегії компаній галузе-
вих і міжгалузевих програм підготовки 
фахівців; 

– здійснювати фінансування системи пе-
ренавчання за рахунок залучення коштів 
зацікавлених підприємств; 

– сприяти розширенню кваліфікації робіт-
ників шляхом освоєння ними суміжних 
професій; 

– здійснювати підтримку з боку держави 
ініціатив бізнесу щодо розвитку кадрово-
го потенціалу; 

– впроваджувати проведення добровіль-
ної сертифікації підприємств за резуль-
татами їх діяльності з розвитку персо-
налу (сертифікація “Інвестиція в люди-
ну”). 

6. Оптимізація залучення іноземної ро-
бочої сили, для чого необхідно: 
– регулювати залучення іноземної робо-

чої сили з урахуванням перспективних 
потреб економіки в трудових ресурсах 
на основі принципу пріоритетного вико-
ристання національних кадрів; 

– з метою захисту інтересів українських 
громадян на ринку праці щорічно вста-
новлювати допустиму частку іноземців, 
праця яких використовується в різних 
галузях економіки; 

– розробити перелік дефіцитних професій 
(за результатами прогнозу потреби ро-
ботодавців), за якими залучення інозем-
ців не квотується; 

– здійснити зміни в міграційному законо-
давстві з метою спрощення залучення та 
використання робочої сили з країн СНД; 

– розробити програму заохочення повер-
нення українських трудових мігрантів у 
країну. 

7. Стимулювання економічної активності 
населення. З цією метою необхідно: 
– розробити програму інтеграції до ринку 

праці та ефективної зайнятості безробі-
тного населення, яке є неконкуренто-
спроможним на ринку праці, зокрема: ін-
валідів, жінок, що виховують дітей-
інвалідів; випускників загальноосвітніх 
закладів, які не мають професії; грома-
дян передпенсійного віку, які втратили 
роботу; громадян, які тривалий час не 
працювали та прагнуть поновити трудо-
ву діяльність; 

– органам державної служби зайнятості 
розробити спеціальні програми, що пе-
редбачатимуть забезпечення конкурен-
тоспроможності робітників на ринку. 

8. Підвищення якості робочих місць: 
– впроваджувати механізм соціального 

партнерства та галузевих і міжгалузевих 
угод про соціальне партнерство з метою 
збільшення оплати, поліпшення умов 

праці, надання соціального пакета пра-
цівникам, установлення мінімальних со-
ціально-трудових гарантій, які дадуть 
змогу конкурувати за кваліфіковану ро-
бочу силу; 

– з метою підвищення заробітної плати 
забезпечити перехід до галузевих сис-
тем оплати праці, що передбачають 
об’єднання професій у професійно-ква-
ліфікаційні групи залежно від рівня осві-
ти та виду діяльності, за якими встанов-
люється гарантований рівень оплати 
праці; 

– сформувати єдину автоматизовану сис-
тему моніторингу професійного травма-
тизму та професійних захворювань. 

9. Упровадження довгострокової політи-
ки перерозподілу робочої сили, для цього: 
– з метою вирішення проблеми вакантних 

робочих місць розробити програми пере-
розподілу робочої сили на користь галузей, 
які мають першочергове значення з точки 
зору економічного зростання й експорту; 

– розглянути доцільність запровадження 
селективного податку на зайнятість, 
диференційованого залежно від потре-
би галузі в трудових ресурсах. 

10. Перегляд системи державного управ-
ління у сфері зайнятості населення. Для 
реалізації цього завдання необхідно: 
– передбачити більш широку участь регіонів 

у регулюванні ринку праці, розмежувати 
повноваження державних та регіональних 
органів виконавчої влади таким чином. На 
державному рівні доцільно здійснювати 
нормативне-правове регулювання, стра-
тегічне планування, контроль і нагляд за 
реалізацією органами виконавчої влади 
повноважень, а також встановлювати: 

а) професійні стандарти; 
б) мінімальний та максимальний розмір 

допомоги з безробіття; 
в) перелік професій, за якими проводять-

ся професійне навчання, перенавчання та 
підвищення кваліфікації; 

г) скласти перелік пріоритетних категорій 
безробітних громадян, які мають труднощі 
при працевлаштуванні та щодо яких орга-
нами державної служби зайнятості реалізу-
ються спеціальні програми; 

д) упровадити квоти на залучення та ви-
користання іноземної робочої сили; 

е) визначити ряд пріоритетних професій, 
за якими доцільно залучати та використову-
вати іноземну робочу силу без встановлен-
ня квот. 

Регіональним органам виконавчої влади 
слід: 
– проводити моніторинг ситуації на ринку 

праці, розробляти прогноз попиту та 
пропозиції на ринку праці в розрізі про-
фесійно-кваліфікаційних груп; 
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– регулювати розподіл трудових ресурсів, 
залучення та використання іноземної 
робочої сили, розробляти та реалізову-
вати програми підвищення територіаль-
ної мобільності робочої сили; 

– упроваджувати програми інформування 
населення щодо ситуації на ринку праці, 
професійної орієнтації молоді, здійснен-
ня проектів, які спрямовані на популяри-
зацію робітничих професій; 

– передбачити в державному бюджеті у 
вигляді субвенцій регіональним бюдже-
там кошти на здійснення повноважень, 
що передані на регіональний рівень; 

– координацію територіальних програм 
сприяння зайнятості з регіональними 
програмами соціально-економічного роз-
витку, інвестиційними проектами тощо. 

IV. Висновки 
Ключовим пріоритетом державної полі-

тики щодо регулювання ринку праці має 
стати створення правових, економічних та 
інституційних умов для підвищення ефекти-
вності зайнятості населення. Рішення, що 
приймаються у сферах структурної політи-
ки, формування та реалізації інвестиційних 
програм, політики доходів, розвитку системи 
освіти тощо повинні прийматися з ураху-
ванням їхнього очікуваного впливу на стан 
зайнятості в Україні. Акценти державної по-
літики повинні поступово переміщатися від 
практики регулювання поточної ситуації, що 
складається на національному ринку праці, 
у бік здійснення запобіжних заходів та опіку-
вання якістю робочої сили, забезпечення та 
закріплення прогресивних зрушень у регіо-
нальній і галузевій структурі зайнятості. 

У рамках завдань реформування ринку 
праці та зайнятості населення запропоно-
вано пріоритетні заходи здійснення держав-
ної політики, які мають покращити ефектив-
ність системи державного управління рин-
ком праці та збільшити зайнятість населен-
ня. 
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In the article principles of innovative policy 

of the Ukrainian state are examined in a choice 
and realization of conception of Post-Industrial 
reform of society. 

Анотація 
У статті запропоновано принципи іннова-

ційної політики української держави у виборі 
і реалізації концепції постіндустріальної ре-
форми суспільства. 
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неджмент. 

І. Вступ 
Кризові потрясіння світової економіки не 

супроводжуються активізацією постіндустріа-
льних реформ, що мають на меті змінити ба-
зові принципи розвитку суспільства в цілому. 
До ліквідації кризи залучені і керівництва дер-
жав, і центри глобальної економічної політики, 
і національні стратегічні ресурси. Кризовий 
менеджмент – болісна, але ефективна про-
цедура, що дає змогу застосовувати іннова-
ційні інструменти для зміни самих основ соці-
ального відтворення. Консолідація держави і 
бізнесу сприяє налагодженню механізмів еко-
номіки, коли глобальний оборот капіталів стає 
свідомо регульованим процесом. 
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Україна опинилася на периферії світових 
постіндустріальних перетворень. Це збіль-
шує її відставання від країн-лідерів, внаслі-
док цього посилюється наша власна криза, 
викликана не труднощами соціально-еконо-
мічного прогресу, а втратою системної цілі-
сності національної економіки. І саме тому 
набагато небезпечніша і важча, ніж глоба-
льна криза. 

Ролі державного управління, що консолі-
дує стратегію інноваційних реформ із завдан-
нями кризового менеджменту, присвячені на-
укові дослідження Д. Белла, І. Бойка, 
Л. Ємельяненко, В. Іноземцева, В. Новицької, 
В. Онікієнка, Ю. Сурміна, І. Терон, Е. Тоф-
флера [1–7]. Проте лише небагато авторів 
розглядають зміну самої системи і принципів 
державного управління як головну умову 
постіндустріальної перебудови українського 
суспільства. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути принципи інно-

ваційної політики української держави у ви-
борі та реалізації концепції постіндустріаль-
ної реформи суспільства. 

ІІІ. Результати 
Фахівці роблять висновки про несприят-

ливу перспективу інноваційних реформ в 
Україні, зважаючи на слабку мотивацію 
ключового суб’єкта – держави [5, с. 320]. 

При цьому українськими дослідниками ви-
сувається немало реалістичних пропозицій 
щодо формування національної інноваційної 
концепції за ініціативою держави. Причина 
сумного парадокса полягає в методологічній 
недосконалості інноваційних концепцій, що 
базуються на системно-технологічному підхо-
ді, який був відпрацьований системою держа-
вного управління за часів планової економіки 
й абсолютно ігнорує природні механізми мо-
тивації інноваційних суб’єктів, у т. ч. соціоку-
льтурні і політичні інтереси державних мене-
джерів. 

В індустріальному суспільстві домінує по-
літика прагматизму (соціальної доцільності), 
коли інновація розглядається як засіб досяг-
нення бажаного практичного результату, а не 
як інструмент соціальної трансформації. 

Фактично індустріальна інноваційна кон-
цепція є не підставою для реалізації 
суб’єктної мотивації, а стратегічним орієн-
тиром. Це лише програмне затвердження 
(інституціалізація) інноваційних прагнень 
влади, яке не враховує еволюції самого ви-
конавця – інноваційного суб’єкта. 

Інновація індустріального суспільства – 
це політичне змагання суб’єктів за місце в 
системі владних відносин. У цьому змаганні 
можлива структурна реформа і перерозпо-
діл позицій учасників. Переможець затвер-
джує свою концепцію, головною метою якої 
є легалізація зручного для нього порядку 
врахування чинників у реалізації соціально-

го сценарію [5, с. 324–325]. Для індустріаль-
ного суспільства найбільш прийнятний сис-
темно-організаційний сценарій інноваційної 
реформи, оскільки провідним виконавцем 
виступає апарат державного управління. 
Така інноваційна реформа не зачіпає прин-
ципів функціонування влади. Змінюються 
лише економічні умови, норми, орієнтири, 
стратегії і технології. Тому індустріальна 
інновація зводиться до інноваційних моде-
лей і пілотних проектів, а решту оновлення 
можна класифікувати як модифікацію й оп-
тимізацію існуючого устрою. Суть інновацій-
ної політики інтерпретується як управлінсь-
ке втручання держави в соціальні процеси з 
метою їх структурної перебудови, зміни фу-
нкціональних режимів, але не трансформа-
ції самої якості суб’єктності цих процесів. 
Розраховувати на інноваційну ініціативу 
уповноважених управлінців, на нашу думку, 
не доводиться, оскільки ініціатива – преро-
гатива мотивованого суб’єкта. 

Відмова держави від суб’єктної участі в 
інноваційних процесах не стільки укріплює 
індустріальну формацію, скільки мотивує ко-
рупцію й егоїзм. Бюрократія як принцип без-
суб’єктності системи державного управління 
зберігає непорушність існуючих принципів, 
оскільки впровадження інновації в бюрокра-
тичну систему є для неї неприродньою дією. 

Боротьба за владу визначає суть індуст-
ріальної політики, яка являє собою не стан 
відтворення суб’єкта, а засіб досягнення 
мети. Ці принципи соціальних відносин істо-
тно знижують інноваційні здібності індустрі-
альної формації. 

Ключовий образ індустріального суспіль-
ства – спланований і регламентований, ін-
ституціалізований інноваційний процес. При 
очевидній парадоксальності цей образ не 
викликає заперечень. Вважається нормаль-
ним, що наші нащадки житимуть за закона-
ми, які ми для них встановили. 

На наш погляд, проблема інновації вирі-
шується не виголошуванням гасел і про-
грам, а зміною принципів освоєння реаль-
ності та самореалізації, тобто шляхом тран-
сформації соціального процесу і самого 
суб’єкта влади. У постіндустріального суспі-
льства взагалі не може бути концепції в 
традиційному розумінні. Принаймні ця кон-
цепція відігратаватиме допоміжну роль, ви-
значаючи стратегічні орієнтири і початкові 
уявлення, проте не накладаючи обмежень 
на політичну ініціативу інноваторів. Концеп-
ція як матриця початкових уявлень повинна 
включати позиціонування і самовизначення 
інноваторів, що реалізують свій соціальний 
статус і свою мотивацію. 

У концепції мають бути окреслені сфери 
інтересів інноватора, а також орієнтована 
“прив’язка” діяльності суб’єкта до “потоків 
реальності”, в управлінні якої суб’єкт транс-
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формується, знаходячи себе в новій якості. 
Управління має бути представлене як зов-
нішня дія, що змінює параметри і показники 
“потоку реальності”. Управління здійснюєть-
ся як політична дія суб’єкта, а не як органі-
заційно-технологічна модель. 

Конкурентоспроможність держави на зов-
нішньому ринку і домінування у внутрішній 
інноваційній політиці – це ознаки суб’єктності, 
а не функціональні якості. Сфери інновації є 
параметрами реалізації держави як суб’єкта 
політики. Держава знаходиться не над про-
цесом, а сама є об’єктом реформи. 

Сутність інноваційної політики держави 
полягає в розігруванні ключових форм 
суб’єктності – в обороті відносин: між гілка-
ми влади, між центральними і регіональни-
ми властями, між сферами і галузями; в 
обороті культурних форм влади: економіч-
них, правових й адміністративних засобів; у 
розстановці політичних сил суспільства, що 
беруть участь в інновації державності; в су-
купності інноваційних заходів учасників; у 
взаємодії відтворювальних циклів формації 
(механізмів, мотивацій, домінант). 

Таким чином, сутність концепції постін-
дустріальної перебудови українського суспі-
льства полягає в запуску політичної гри, в 
ході якої актуалізуються трансформаційні 
механізми суб’єктності держави. 

Інноваційна політика держави, спрямована 
на управління соціальними процесами і за-
твердження країни в статусі глобального лі-
дера, повинна співвідносити зусилля іннова-
торів та інституціалістів. Домінанта інновацій-
нності постіндустріального суспільства визна-
чає розподіл сил – баланс мотивацій, страте-
гій і політичної активності. Держава інтерпре-
тується як суб’єктність, що гармонізується і 
відтворюється в обороті політичних, культур-
но-рольових відносин соціального процесу. 

Сприйняття суб’єктності держави на рівні 
політичних відносин зводять до її сутнісного 
розуміння. На інших рівнях соціального про-
цесу держава не виявляється у своїй 
суб’єктності. Тому багато економістів і соціо-
логів розглядають державу як організаційну 
структуру, наділену правами і повноважен-
нями розпорядника національних ресурсів. 
Але ніяка реорганізація не змінить форма-
ційної якості держави і не запустить природні 
механізми постіндустріальних процесів. 

Під впливом глобальних процесів суб’єкт-
ний розвиток суспільства відходить від критері-
їв централізації. Держава позбавляється ролі 
ключового гравця. У результаті децентралізації 
дії соціальних механізмів слабшає нація як 
еволюціонуюча культурна форма, втрачаючи 
потенціал суб’єктності. Тому інноваційні зусил-
ля економістів і технологів, що не підпорядко-
вуються інновації суб’єктності держави, ство-
рюють зворотний ефект, завдаючи шкоди сус-
пільству. Не можна однозначно сприймати ус-

піхи нашої науки, досягнення євроінтеграції, 
застосування передових технологій у виробни-
цтві, розвиток національного бізнесу і навіть 
зростання професіоналізму вітчизняних фахів-
ців. Усе це здатне сприяти прогресу, проте мо-
же і руйнувати українську націю. 

Для України немає проміжних (компроміс-
них) варіантів прогресу – або інновація і рі-
шучий постіндустріальний рух, або керова-
ний сталий розвиток індустріального суспіль-
ства. У будь-якому варіанті суб’єктність дер-
жави залишається провідним принципом, що 
консолідує всі інноваційні дії суспільства. 

Сучасну державу підтримує баланс двох 
основних тенденцій розвитку соціальної 
формації: інституційної – у формі системи 
досягнення цілей (індустріальна політика) та 
інноваційної – у вигляд трансформації ме-
ханізмів устрою (постіндустріальна політи-
ка). За словами Е. Тоффлера, “...на відміну 
від синхронізованого суспільства, суспільст-
во третьої хвилі існуватиме у вільнішому і 
рухомішому темпі. На відміну від крайньої 
стандартизації поведінки, ідей, мови і спо-
собу життя масового суспільства, суспільст-
во майбутнього почне будуватися на сегме-
нтації і диференціації”. Обидва політичні 
напрями наявні в концепції, оскільки відо-
бражають співвідношення сил. Інституціалі-
сти визначають цілі двох типів: 

1) показники розвитку – благополуччя 
суспільства (примноження національного 
багатства, формування збалансованої стру-
ктури економіки, розширення асортименту 
споживчих характеристик, підвищення ефе-
ктивності і конкурентоспроможності вироб-
ництва) [7, с. 568–569]; 

2) моделі розвитку – стабільність націона-
льного економічного і соціального простору 
(ліквідація регіональних і галузевих диспропо-
рцій, зменшення господарської і соціокульту-
рної несамодостатності регіонів і базових га-
лузей, тобто їх пасивів (обсягів невідтворення 
і зниження міри некерованості господарської і 
соціальної діяльності)) [5, с. 334]. 

Інституційні критерії пов’язані з вибором 
стратегічних моделей розвитку. Моделі 
(способи дій) орієнтовані на західні зразки 
модернізації економіки. Серед основних 
стратегій такі: 
– нарощування потенціалу відтворення (на 

основі домінанти розвитку власної бази); 
– перенесення на власну базу кращих до-

сягнень лідерів (на основі відтворення 
чужого досвіду і технологій); 

– запозичення для свого виробництва чужих 
товарів, технологічних засобів, фахівців (на 
основі включення національної економіки в 
глобальний економічний оборот). 

Україні пропонується третя стратегія – за-
позичення як швидкий і безболісний спосіб 
залучення до світової цивілізації [5, с. 338]. 
Проте в аспекті реалізації суб’єктності дер-
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жави – це найслабкіша стратегія, оскільки 
роль держави мотивована не інтересами 
розвитку суспільства, а простого функціону-
вання або виживання. Це мотивація животін-
ня. Зазвичай роль ключового суб’єкта тут 
належить іноземним державам, міжнародним 
фондам і корпораціям. Підставами для поді-
бних пропозицій є сценарії залучення країн, 
що розвиваються, в оборот цивілізації. 

Стратегія розвинутих країн полягає в деле-
гуванні своїм т. зв. “індустріальним партнерам” 
виробництв нижчих укладів [3, с. 118–128]. Та-
ке очищення від примітивних укладів сприяє 
культурній і технологічній гармонізації пост-
індустріальних країн і підвищенню їх соціа-
льного благополуччя на фоні витіснення 
індустріальних відносин, для яких характер-
на надвисока конфліктність і проблемність. 
Індустріальні партнери розвинутих країн 
отримують разом з цивілізацією ринкові ме-
ханізми в найбільш жорсткій формі, тобто 
рівень експлуатації їх потенціалу і ресурсів 
істотно підвищується. Яскравим прикладом 
є Південна Корея, що має найдовший робо-
чий тиждень і найкоротшу відпустку. 

Якість життя, соціальні гарантії, стан на-
вколишнього середовища, соціальні й особи-
сті свободи, рівень запитів і рівень культур-
ного обміну в таких країнах характеризують-
ся як дуже низькі, оскільки такий стан є кри-
терієм їх високої індустріальної конкурентос-
проможності. Крім того, слід відзначити висо-
ку міру залежності цих країн від інтересів їх 
благополучних “патронів” [3, с. 129–141]. 
Можна впевнено констатувати, що варіанти 
стратегії запозичення активно зараз відпра-
цьовуються в Україні. І в цей процес залу-
чені всі гілки української влади. 

На наш погляд, концепція постіндустріа-
льного вибору для України не пропонує 
якусь одну стратегію розвитку. Проте вона 
наполягає на трансформації соціального 
устрою і ключової ролі державності в реалі-
зації суб’єктної мотивації. У концепції по-
винна чітко простежуватися інновація меха-
нізмів влади. Концепція робить акцент не на 
цілях, а на актуалізації аспектів формування 
і відтворення постіндустріальної формації, 
на зміні принципів участі інноваційних 
суб’єктів у відносинах державності. Замість 
звичної маніпуляції “важелями” і чинниками 
управління концепція повинна відображати 
участь суб’єкта в механізмах відтворення і 
трансформації соціального устрою. 

Ми вважаємо, що існуючі концептуальні 
підходи не відповідають своїй методологіч-
ній ролі – формуванню інноваційної політи-
ки української держави. Економічний підхід 
передбачає відповідність дій суб’єкта дію-
чим природним ринковим механізмам і тен-
денціям соціального розвитку [5, с. 339]. Це 
однозначно орієнтує суспільство на вибір 

індустріального шляху і технологічну інно-
вацію існуючої бази [3, с. 152–154]. 

За умов соціосистемного (статусного) пі-
дходу інноватори здійснюють організаційні і 
структурні перетворення [3, с. 155–156; 
7, с. 574–575]. Така реформа не відображає 
сутності суб’єктної трансформації і фактич-
но підпорядкована інтересам інституціаліс-
тів, зайнятих оптимізацією й адаптацією іс-
нуючої системи. 

При соціокультурному підході зусилля 
державного управління спрямовані на наоч-
не (феноменологічне), а не сутнісне перет-
ворення суб’єкта соціальних процесів. Згід-
но з цим підходом, суть реформ полягає у 
приведенні українських законів і норматив-
но-правової бази у відповідність з європей-
ськими стандартами, активній участі Украї-
ни в культурному обміні й іншій комунікації, 
в наслідуванні культурним процесам розви-
нутих країн, а з іншого боку – у культиву-
ванні власних національних традицій. Не 
заперечуючи важливість культурного обміну 
і традицій у духовному процвітанні нації, ми 
хочемо відзначити, що якщо поза цими про-
цесами не відбувається трансформація 
суб’єктності, то розвиток національної куль-
тури не відповідатиме постіндустріальному 
змісту сучасної цивілізації (і такі процеси, у 
тому чи іншому форматі, спостерігаються в 
розвинутих країнах). 

Державний (програмно-стратегічний) під-
хід спрямовує діяльність інноваторів не сті-
льки на практичне суб’єктне здійснення ре-
форм, скільки на теоретичне обґрунтування 
суб’єктної рефлексії держави (це відбува-
ється зараз у Росії) [3, с. 150–151]. Презен-
тація інноваційних стратегій, як правило, 
має інші політичні цілі, ніж реформа 
суб’єктності, а деколи навіть перешкоджає 
таким реформам, оскільки замість трансфо-
рмації відбувається культурний розвиток 
засобів підтримки існуючої влади і принци-
пів відтворення її формації. 

Фактично державний підхід до інновації – 
політична декларація, що приховує іннова-
ційну неготовність ключового суб’єкта. 

На наш погляд, інноваційна концепція по-
винна мати явний суб’єктно-трансформацій-
ний характер, тобто бути обернена на себе, а 
не на зовнішні перетворення [3]. Її завдання – 
визначати не цілі, а форми і принципи рольо-
вої самотрансформації суб’єкта державності, 
причому в руслі і відповідно до природних 
механізмів відтворення формації (а не у зв’яз-
ку з уявними політичними сценаріями). Слід 
виходити з уже існуючих процесів формуван-
ня нового (постіндустріального) устрою, почи-
наючи з найбільш перспективних і соціально 
значущих сфер. Можна визначити принципи і 
параметри, проте не програми інноваційної 
дії. Слід чітко встановити, що держава є клю-
човим гравцем, політичним суб’єктом, але не 
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головною цінністю постіндустріального суспі-
льства. Це “поле”, на якому реалізується інно-
ваційна дія. Інновація здійснюється у процесі 
взаємодії учасників відносин державності, її 
результатом є еволюція держави. 

Інноваційна концепція відображає меха-
нізми відтворення суб’єктності в трансфор-
мації соціального устрою, але не є мотива-
ційним чинником, яким може бути реалізація 
інноваційного суб’єкта в політичній взаємо-
дії. З огляду на це концепція передбачає 
самоусвідомлення інноваційного суб’єкта. 

Мотивація пов’язана із суб’єктним “прив-
ласненням” інноваційного процесу, тобто 
концепція і мотивація – це різні плани інтер-
претації реальності, при цьому концепція 
орієнтується на мотивацію, а не навпаки. А 
мотивація орієнтована на реалізацію ролі 
суб’єкта. Тому спосіб життя постіндустріа-
льного суспільства не є мотивом діяльності 
інноваційного суб’єкта, а тільки самою ро-
льовою грою. Це розуміння важливе для 
формування рольової рефлексії інновацій-
ного суб’єкта, розуміння того, що спосіб 
життя зумовлений суб’єктною самореаліза-
цією, а не є метою цієї реалізації. 

Правильна постановка пріоритетів дає 
змогу уникнути багатьох проблем, супутніх 
реформам. Якщо розглядати образи майбут-
нього як ідеї і робочі гіпотези, а не стратегічні 
цілі, тип “створення структури метаіндустрії 
як соціокультурну мережу для експортних і 
наукоємних галузей” [5], то корисним іннова-
ційним моментом стане чинник самосприй-
няття в масштабах глобального обороту еко-
номіки й технології. Але планування таких 
цілей, зокрема в аспекті надання державної 
підтримки галузей, поставить інноваційний 
розвиток у ранг вирішення завдань соціаль-
ного функціонування і виживання. Важлива 
не підтримка, а реальна суб’єктність учасни-
ків інноваційного процесу. 

Інноваційна економіка розвивається за 
іншими законами, ніж виробництво, що рес-
труктуризується. Інформатизація, впрова-
дження нових технологій, наукова організа-
ція, ринкові моделі й інші символи прогресу 
не замінюють і не зумовлюють інновацію 
соціальної формації. Економіка знань як 
образ постіндустріального суспільства, на 
наш погляд, є поверховим сприйняттям сут-
ності постіндустріального процесу. 

Надії на неминучість прогресу є антимо-
тиваційним чинником, оскільки проста конс-
татація позитивної тенденції суперечить 
принципу суб’єктності соціального розвитку. 
Безпосередня участь дослідників, проектан-
тів і управлінців в інноваційних діях є прин-
ципово важливим концептуальним чинником. 

IV. Висновки 
Отже, суб’єктами реформи повинні бути 

всі учасники інноваційного процесу, оскільки 
саме в їх власній рольовий інновації реалі-
зується реформа. Від параметрів позиціо-
нування учасників залежить і розстановка 
інноваційних пріоритетів. Тому ті, хто пози-
ціонує себе як економіста або технолога, а 
не мотивованого суб’єкта, зазделагіть ви-
ключають себе з інноваційного процесу і не 
можуть виступати його авторами. Інновацій-
на політика – це якісна трансформація 
суб’єкта влади, а не досягнення зовнішніх 
орієнтирів і цілей суспільного розвитку [5]. 
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Annotation 
The tourism during the history of it is existing 

convincingly gets the reputation of sphere, which 
develops dynamically in the structure of service 
branches and takes the more valuable place in 
the world economy due to the results of rapidity 
capital’s calculations, quantity of the e [port ser-
vices, as a source of demand for national budg-
ets. The develop of tourists industry in Ukraine is 
priority direction in national economy and culture, 
the important factor of increasing the interna-
tional prestige of the country. 

Анотація 
Туризм упродовж усієї історії свого еко-

номічного існування має репутацію специ-
фічної сфери, яка динамічно розвивається у 
складі галузей обслуговування і посідає все 
більш помітне місце у світовій економіці за 
показником швидкості обігу капіталу, кількіс-
тю зайнятих, обсягом експорту послуг, є 
джерелом доходів для національних бю-
джетів. Розвиток туристичної сфери України 
є пріоритетним напрямом національної еко-
номіки і культури, важливим фактором під-
вищення міжнародного престижу країни. 

Розглянуто перспективи розвитку турис-
тичної індустрії в Україні та її місце у світі. 

Ключові слова 
Туризм, туристична індустрія, природно-

рекреаційний потенціал, нормативно-право-
ва регуляція, внутрішній туристичний процес. 

І. Вступ 
У галузі туризму основною проблемою на 

сьогодні є неефективне та нераціональне 
використання відповідних ресурсів, сучас-
ний рівень розвитку туристичної індустрії не 
відповідає наявному потенціалу. Ситуація, 
що склалася в туристичній сфері останнім 
часом, вимагає активного пошуку шляхом 
подолання кризових явищ та інтенсифікації 
виробництва туристичного продукту із за-
безпеченням необхідної його якості. 

Вітчизняна туристична галузь має всі пе-
редумови для інтенсивного розвитку внутрі-
шнього та іноземного туризму: особливості 
географічного розташування та рельєфу, 
сприятливий клімат, багатство природного, 
історико-культурного й туристично-рекреа-
ційного потенціалів. На фоні світового тури-
зму, який розвивається фантастично швид-
кими темпами, Україна виглядає досить 
скромно. На сьогодні українські громадяни є 
своєрідними інвесторами зарубіжних країн, 
що є одним з найболючіших питань усієї ту-
ристичної галузі. Безумовно, що причини та-
кого становища полягають у складній соціа-
льно-економічній ситуації в державі, у невід-
регульованості механізмів стимулювання 
туристичної індустрії, відсутності ефективної 
стратегії розвитку цієї галузі як на національ-
ному, так і регіональному рівнях. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – обґрунтувати думку, що ро-

звиток рекреаційно-туристичного комплексу 
України є пріоритетним напрямом націона-
льної економіки і культури, важливим фак-
тором підвищення міжнародного престижу 
країни, джерелом соціально-економічного 
розвитку регіонів, важливою умовою збере-
ження історико-культурної спадщини. 

ІІІ. Результати 
Характерною рисою кінця ХХ ст. став бу-

рхливий розвиток туризму – найбільш демо-
кратичної й інтернаціональної сфери суспі-
льної діяльності. Потужний імпульс до цього 
було дано на І Всесвітній конференції “Ту-
ризм як впливова сила збереження миру” 
(1988 р., Ванкувер), де вперше пролунав 
заклик до поширення та пропаганди туриз-
му як гаранта миру й безпеки, який впливає 
на громадян різних країн, їх економіку, куль-
турну спадщину, традиції, релігію та ремес-
ла. 

Туризм є однією з найприбутковіших галу-
зей світової економіки і за економічною від-
дачею вийшов на її провідні позиції: на нього 
припадає близько 10% виробленого у світі 
валового продукту та 30% світової торгівлі 
послугами. Також у ньому акумульовано 
приблизно 7% світових капіталовкладень. 
Кількість міжнародних туристичних мандрівок 
постійно зростає. За даними Всесвітньої ту-
ристичної організації, щорічно подорожує 
понад 800 млн осіб. Примітним є те, що бі-
льше ніж у 40 країнах світу туризм є основ-
ним джерелом надходжень національного 
бюджету, а в 70 – однією з трьох статей [6]. 

Процес прискореного розвитку туризму є 
результатом науково-технічного прогресу, 
підвищення пізнавальних, оздоровчих пот-
реб людей і необхідності в міжнародних ді-
лових контактах. Наявність багатого істори-
ко-культурного і природно-рекреаційного 
потенціалу дала змогу багатьом країнам, 
окремі з яких навіть не належить до високо-
розвинутих, завоювати серйозні позиції на 
світовому туристичному ринку. 

На фоні бурхливого розвитку світового ту-
ризму закономірно постає питання про роль 
України на світовому ринку туристичних пос-
луг. 

Матеріальною основою туристичного ри-
нку в Україні та вагомою структурною скла-
довою її економіки є рекреаційно-туристич-
ний комплекс, для розвитку якого існують 
необхідні природні умови, історико-культур-
ні, матеріальні та трудові ресурси. 

Територія України має унікальні переду-
мови для формування на ринкових засадах 
рекреаційно-туристичного комплексу. Це, 
насамперед, комплекс фізико-географічних, 
гідрологічних, структурно-геологічних та ін-
ших параметрів, що й зумовило існування 
значної кількості багатьох видів природних 
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ресурсів. Наявність кількох природно-кліма-
тичних зон і розташування в межах водоза-
борів двох морів – Чорного та Азовського – 
сприяло формуванню різноманіття ґрунто-
во-рослинного покриву та гідрографічної 
мережі. 

Наявні природно-рекреаційні ресурси ще 
не гарантують безумовний успіх створення 
ринку туристичної діяльності. У кінцевому 
підсумку, визначальним фактором є рівень 
соціально-економічного розвитку в цілому 
та туристичної інфраструктури й належно 
сформованого економіко-правового механі-
зму в країні зокрема. 

Рекреаційно-туристичний комплекс України 
може розглядатися у двох аспектах: з одного 
боку, як міжгалузевий комплекс у складі сфери 
послуг, де виникають і розвиваються економіч-
ні відносини з виробництва, обміну та спожи-
вання рекреаційно-туристичного продукту; а з 
іншого – як складова соціальної інфраструкту-
ри територій різного рівня, що являє собою 
комплексну систему (мережу) підприємств і 
закладів з виробництва, просування та реалі-
зації рекреаційно-туристичних послуг. 

Рекреаційно-туристичний комплекс має 
ознаки самостійного об’єкта, такі як: спеціа-
лізована матеріально-технічна база; спе-
цифічні природно-антропогенні ресурси; 
унікальність продукування послуг і власна 
технологія обслуговування; формування 
принципово нової схеми міжгалузевого і те-
риторіального управління; суспільна значу-
щість, у тому числі економічна, соціальна, 
екологічна та політична. Практично туризм є 
відправною точкою формування міжгалузе-
вого рекреаційно-туристичного комплексу, 
складовими якого є підприємства, заклади 
та організації різних сфер економіки. 

Рекреаційно-туристичний комплекс реалі-
зує свої можливості на третину. Це зумовлено 
рядом причин, серед яких: невирішеність пи-
тань з приватизації землі та захисту приватно-
го капіталу; недостатня державна підтримка 
суб’єктів державного підприємництва; відсут-
ність системи регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності у сфері послуг; недостатнє 
кадрове забезпечення сфери туризму. 

На жаль, сьогоднішній рівень розвитку 
туристичної індустрії не відповідає наявно-
му потенціалу. Це є визначальним питан-
ням, яке має диференційовану структуру, 
включає ряд інших, більш конкретних, серед 
яких можна виділити відсутність розвинутої 
інфраструктури, якісної реклами та глибин-
ної інформації про готелі, санаторії, тури по 
країні та послуги, які надаються, на світово-
му рівні, низьку якість обслуговування, зна-
чний податковий тягар тощо. 

Проблеми, які можна спостерігати сього-
дні в галузі туризму України, є “спадком”, 
який залишився нашій державі після розпа-
ду СРСР. Тому ці явища є досить глибин-

ними, а їх розв’язання потребує комплекс-
ного та продуманого підходу. Саме цим на 
державному рівні займаються спеціально 
створені урядові та неурядові організації. 

Недостатній рівень розвинутості безпосе-
редньо мережі та об’єктів туристичної інфра-
структури, їх невідповідність світовим стандар-
там. Слід пам’ятати, що виробнича база галузі 
формувалася в основному за радянських часів 
з орієнтацією переважно на невибагливого 
туриста, тому серед об’єктів інфраструктури 
переважають великі (порівняно з аналогічними 
зарубіжними) комплекси, із значною концент-
рацією місць та низьким рівнем комфортності. 

Відсутня скоординована висококваліфі-
кована та грамотна система дій з виведення 
туристичного продукту України на світовий 
ринок, яка давала б відчутні результати. 
Проблеми виникають насамперед з рекла-
мою вітчизняних курортів. 

В Україні практично не застосовуються 
туристичні технології, які в розвинутих краї-
нах стали звичними: електронні інформа-
ційні довідники про готелі, транспортні ма-
ршрути і туристичні фірми з переліком і вар-
тістю послуг, які вони надають; у світі прак-
тично всі довідники з туризму існують в еле-
ктронному вигляді, а більшість – у інтернет-
форматах, що дає їх користувачам можли-
вість бронювати місця в готелях і замовляти 
транспортні послуги в режимі реального ча-
су – “oн-лайн”. Останнім часом у галузі ін-
формаційних технологій України спостеріга-
ється значне пожвавлення. Тому слід також 
активно використовувати цю можливість 
для наближення до виходу на світовий рі-
вень обслуговування клієнтів. 

Низький рівень обслуговування зумовле-
ний загальною кваліфікацією працівників 
галузі. На сьогодні в Україні в галузі туризму 
практично відсутня відповідна система для 
підготовки і перепідготовки кадрів, а також 
чіткі та адекватні світовим стандартам ква-
ліфікаційні вимоги. 

У нашій державі також поступово вини-
кають відповідні навчальні заклади, але во-
ни роблять лише перші кроки в цьому на-
прямі, не маючи відповідного досвіду. 

Відставання масштабів (навіть порівняно 
із середніми показниками по СНД) нормати-
вно-правового та організаційного забезпе-
чення туристичної діяльності значною мірою 
пояснюється перманентною адміністратив-
ною реформою в Україні. 

Головними зовнішніми факторами, які 
стримують розвиток туризму в Україні, є зу-
мовлена млявістю та несподіваністю еконо-
мічних реформ несприятливість існуючих 
умов для підприємництва взагалі та туристи-
чного зокрема, недосконалість і навіть певна 
агресивність нормативно-правового поля (у 
тому числі – правил і умов перетинання кор-
донів іноземцями) і, як наслідок, відсутність 
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необхідних інвестицій для розвитку туризму – 
як внутрішніх (через тривалу економічну кри-
зу), так і іноземних (через несприятливий 
інвестиційний клімат). Як уже зазначалося, 
саме ці зовнішні та внутрішні фактори мо-
жуть бути базою, на основі якої розробляти-
муться пропозиції щодо виходу галузі з кри-
зового становища, допоможуть визначити 
подальші напрями її розвитку. 

В українського туризму є лише два шля-
хи, тобто два сценарії подальшого перебігу 
подій. Саме зараз відбувається той виріша-
льний момент, від якого залежить майбутнє 
українського туризму, коли з’ясовується, чи 
стане туризм однією з головних статей до-
ходу в бюджеті, як це відбувається у біль-
шості цивілізованих країн світу, чи зали-
шиться на тому самому рівні, на якому він 
існував до сьогодні. Все це визначається 
тими орієнтирами, що будуть покладені в 
основу політики розвитку туризму, залежно 
від того, на кого буде спрямований ринок 
туристичних послуг. Таким чином, стоїть 
альтернатива: робити акцент на іноземного 
споживача чи реанімувати внутрішній тури-
стичний процес. 

Якщо орієнтуватися насамперед на іно-
земного споживача, то це потребуватиме 
серйозного перегляду всієї суті самого по-
няття туристичної послуги як такої. Не треба 
тішити себе ілюзіями, що за наявності сучас-
ного рівня комфорту на кількох туристичних 
об’єктах у державі можна істотно змінити си-
туацію. Адже іноземний турист їде в Україну 
насамперед за враженнями і готовий плати-
ти за них державі, а не ізольованому від неї 
туристичному об’єкту. Під великий сумнів 
можна поставити надії на істотне пожвав-
лення процесу припливу іноземних інвести-
цій на туристичний ринок України. 

Отже, слід обрати, як довести рівень турис-
тичного комфорту до міжнародних стандартів: 
форсованими темпами чи поступово налаго-
джувати сервіс і реанімувати внутрішній турис-
тичний процес. Зрозуміло, що така постановка 
питання є досить умовною, але на рівні конце-
птуального обґрунтування програм на найбли-
жчу перспективу перевагу слід віддати другому 
варіанту. Звичайно, це не означає, що при 
цьому треба ігнорувати вигоди від міжнародно-
го туризму. Йдеться, насамперед про те, щоб 
розвинутися за рахунок власних споживачів, і 
тоді вже, маючи відповідну базу, прагнути мак-
симізувати свої досягнення на світовому рівні. 

Але навіть обираючи другий шлях розви-
тку (орієнтація на розвиток внутрішнього 
туристичного процесу), перед нами постає 
вибір, у якому саме напрямі працювати: 
в’їзний (регіональний) чи виїзний туризм 
розвивати. Так, організація поїздок за межі 
України – справа досить прибуткова, і на ній 
заробляють гроші безліч організацій, зокре-
ма й туристичні агенції. Але не слід забува-

ти, що в більшості випадків це так звані 
“шоп-тури”, які спричинені нестабільною 
економічною ситуацією в країні і тому не 
можуть залишатися пріоритетними надовго. 
Крім того, вони не є безпосередньою функ-
цією туристичних фірм, а лише дають їм 
можливість отримати певний прибуток. 
Водночас у більшості держав закордонний 
туризм посідає якраз останнє місце. Тому 
більш доцільним, мабуть, є розвиток саме 
в’їзного туризму, адже він дає додаткові ро-
бочі місця та валютні надходження. 

Структура українського туризму, яка іс-
нує вже протягом багатьох років, потребує 
якщо не докорінної зміни, то хоча б відпові-
дної адаптації до сучасного становища як у 
країні, так і у світі. На сьогодні вона є досить 
своєрідною. Так, майже половина (близько 
43%) належить відпочинку на курортах та в 
інших рекреаційних зонах. Цю особливість 
легко пояснити історичними обставинами, 
коли туризм cаме всередині країни розви-
вався великими кроками. Звичайно, ніхто не 
стверджує, що це може стати негативною 
рисою нового українського туризму, але слід 
приділяти більшу увагу й іншим видам тури-
зму. Так, частка сільського, мисливського та 
інших спеціалізованих видів туризму стано-
вить лише 9%. 

Державне регулювання туристичної сфе-
ри має на меті таку організацію туристичної 
діяльності, яка сприяла б: зростанню націо-
нального прибутку за рахунок туризму і роз-
витку національної індустрії туризму; розши-
ренню сфери туристичної діяльності для урі-
зноманітнення турпродукту, у тому числі 
шляхом залучення нових ресурсів і територій 
при одночасній спрямованості на стійкий ро-
звиток національного туризму; задоволенню 
потреб населення в послугах туризму в не-
обхідній кількості, обсязі та якості тощо. Ін-
акше кажучи, мета державної туристичної 
політики полягає в поєднанні державних та 
бізнесових інтересів щодо задоволення ту-
ристичних потреб населення і спрямована на 
розвиток ринку туристичних послуг. Діяль-
ність суб’єктів ринку регулюється дією Закону 
України “Про туризм”, законодавчих та нор-
мативно-правових актів, які регламентують 
порядок реєстрації суб’єктів туристичного 
ринку, проведення сертифікації їх послуг, 
визначають систему податків, характер зов-
нішньоекономічної діяльності тощо. 

Аналізуючи нормативно-правову регуля-
цію стану галузі туризму в Україні, слід відзна-
чити, що вона активізувалася лише протягом 
декількох останніх років. Законодавство Укра-
їни про туризм включає Конституцію України, 
Закон України “Про туризм” (1995 р.), інші за-
конодавчі акти України, що видаються відпо-
відно до них, міжнародні договори й угоди, у 
яких бере участь Україна. 
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При прийнятті Закону України “Про ту-
ризм” його метою визначалося створення 
правової бази для становлення туризму як 
високорентабельної галузі економіки та ва-
жливого засобу культурного розвитку гро-
мадян, забезпечення зайнятості населення, 
збільшення валютних надходжень, захист 
законних прав та інтересів туристів і суб’єк-
тів туристичної діяльності, визначення їх 
обов’язків і відповідальності. 

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про 
туризм”, держава проголошує туризм одним 
із пріоритетних напрямів розвитку економіки 
та культури і створює умови для туристич-
ної діяльності. 

Заходи державної політики в галузі тури-
зму передбачають: 
– визначення та реалізацію основних на-

прямів державної політики в галузі тури-
зму, пріоритетних напрямів розвитку ту-
ризму; 

– встановлення порядку класифікації та 
оцінювання туристичних ресурсів Украї-
ни, їх використання та охорони; 

– спрямування бюджетних коштів на роз-
робку і реалізацію програм розвитку ту-
ризму; 

– нормативне регулювання відносин у га-
лузі туризму (туристичного, готельного, 
екскурсійного та інших видів обслугову-
вання громадян), ліцензування в галузі 
туризму, стандартизації та сертифікації 
туристичних послуг; 

– визначення кваліфікаційних вимог до 
посад фахівців туристичного супроводу; 

– видача дозволів на право здійснення 
туристичного супроводу, встановлення 
системи статистичного обліку і звітності 
в галузі туризму та курортно-
рекреаційного комплексу; 

– організацію і здійснення державного ко-
нтролю за дотриманням законодавства 
в галузі туризму; 

– визначення пріоритетних напрямів і ко-
ординації наукових досліджень та підго-
товки кадрів у галузі туризму, участь у 
розробці та реалізації міжнародних про-
грам з розвитку туризму. 

Державне регулювання в галузі туризму 
здійснюється іншими способами, визначе-
ними законом. 

Державна програма розвитку туризму в 
Україні до 2010 р. спрямована на вирішення 
таких існуючих в Україні проблем, як відсут-
ність пропаганди рекреаційних можливостей 
країни на державному рівні та ефективної 
моделі інвестиційної політики в цій галузі, 
високі ціни на готельні послуги при їх низь-
кій якості, надмірний податковий тиск на 
туристичні підприємства, складні, порівняно 
iз всесвітньо визнаною міжнародною прак-
тикою, візові та митні процедури тощо [4]. 
Всі плани, програми та проекти щодо розви-

тку туристичної індустрії повинні бути мак-
симально зорієнтовані не тільки на ство-
рення належних умов для туристів, а й на 
забезпечення високого комфорту прожи-
вання корінних жителів регіону. Інакше ка-
жучи, розвиток туристичної галузі треба роз-
глядати як фактор стабілізації місцевих рин-
ків праці та розширення зайнятості насе-
лення. 

Згідно з наказом Президента України, роз-
роблено проект Державної програми розвитку 
Криму як цілорічного загальнодержавного і 
міжнародного курортно-рекреаційного та ту-
ристичного центру [2]. 

Туризм як вид економічної діяльності та 
важливий соціальний інститут має чітку орі-
єнтацію на використання природних ресур-
сів і культурної спадщини. Тому важливим 
його напрямом є ефективне й 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 визначення 
особливостей рекреаційних регіонів з метою 
створення колоритного національного тури-
стичного продукту. 

Одним із найважливіших напрямів дер-
жавної політики в туристичній галузі є під-
вищення ефективності інформаційно-
комунікаційної інфраструктури, створення 
позитивного образу України як туристичної 
держави й активізація просування націона-
льного туристичного продукту як на внутрі-
шньому, так і на міжнародному ринку турис-
тичних послуг завдяки організаційній та фі-
нансовій підтримці підприємств туристичної 
галузі з боку центральних і місцевих органів 
виконавчої влади. 

Становлення та розвиток інноваційної дія-
льності та наукове забезпечення туризму 
сприятиме створенню нових оригінальних ту-
ристичних продуктів, комплексному викорис-
танню та збереженню навколишнього приро-
дного середовища та культурної спадщини, 
патріотичному вихованню, пропаганді здоро-
вого способу життя, зміцненню міжнародного 
авторитету України як туристичної держави. 

Україна об’єктивно має потужний турис-
тичний потенціал, який, на жаль, використо-
вується не дуже ефективно. Так, вагомою 
складовою туристичного потенціалу країни є 
історико-культурні пам’ятки. Найбільше ту-
ристів приваблюють розкопки античних міст 
Північного Причорномор’я (Тира, Ольвія, 
Херсонес, Пантікапей); пам’ятки Київської 
Русі ІХ–ХІІ ст. у Києві, Чернігові, Каневі, Ов-
ручі, Володимирі-Волинському; пам’ятки 
оборонної архітектури (фортеці в Луцьку, 
Меджибожі, Кам’янці-Подільському, Хотині, 
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Білгороді-Дністровському, Ужгороді та Му-
качевому); палацеві комплекси в Криму, на 
Львівщині та Чернігівщині; пам’ятки культо-
вої архітектури в Києві, Львові, на Івано-
Франківщині, у Почаєві, Мукачевому і Черні-
вцях, а також дерев’яної культової та циві-
льної архітектури в Карпатах. 

Природний потенціал України включає 
узбережжя Чорного та Азовського морів, 
рельєф, водні (понад 70 тис. річок, більше 
ніж 3 тис. природних озер і 22 тис. штучних 
водоймищ), лісові, рослинні й тваринні ре-
сурси. На їх основі створено 5 національних 
природних парків, 15 державних заповідни-
ків, заказники, дендропарки, пам’ятки садо-
во-паркового мистецтва, які належать до 
природоохоронних територій. Родовища 
лікувальних грязей, а також мінеральних і 
радонових вод входять до рекреаційного 
потенціалу нашої країни, який має не тільки 
внутрішнє, а й міжнародне значення. Крім 
того, Україна розташована на перехресті 
шляхів між Європою та Азією: важливі залі-
зничні та автомобільні магістралі, порти Чо-
рного й Азовського морів, а також Дунаю, 
авіамережа здатні забезпечити її інтенсивні 
багатосторонні зв’язки з багатьма країнами. 

Великі ідеї покладаються на реалізацію 
глобальної програми створення в Україні 
транспортних коридорів. Вони можуть дати 
не тільки тисячі й тисячі нових робочих місць 
на строк будування, а й створити певний по-
штовх до появи багатьох малих і середніх 
підприємств інфраструктури подальшого об-
слуговування транспортних коридорів. 

Згадувалося вже і про зелений туризм, 
всі передумови до розвитку якого в нашій 
державі наявні. Адже саме Україна з давніх 
часів славилася красою та мальовничістю 
своїх пейзажів. 

IV. Висновки 
Проаналізувавши ситуацію в туристичній 

галузі України, можна виокремити її головні 
проблеми та спробувати знайти альтерна-
тивний шлях виходу з кризи, що включає 
такі заходи: 

1) підвищення ефективної інформацій-
но-комунікаційної інфраструктури; 

2) створення позитивного образу Украї-
ни як туристичної держави; 

3) активне просування національного ту-
ристичного продукту як на внутрішньому, так 
і на міжнародному ринку туристичних послуг; 

4) створення в Україні транспортних кор-
донів. 

Розвиток інноваційної діяльності сприя-
тиме створенню нових оригінальних туристи-
чних продуктів, комплексному використанню 
та збереженню навколишнього природного 
середовища та культурної спадщини. 

Туристична галузь, хоч і дуже повільними 
кроками, починає збільшувати свої показни-
ки. Але не можна зупинятися на досягнутому. 
Саме від того, яким шляхом піде зараз роз-
виток галузі, залежить все її майбутнє і стан 
економіки, а отже, і життя України в цілому. 
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Анотація 
Розглянуто практичні питання застосу-

вання механізмів кадрового забезпечення 
розвитку міста. Проаналізовано програми та 
проекти залучення кадрового потенціалу до 
реалізації стратегії. Визначено ряд проблем 
для подальших наукових досліджень. 

Ключові слова 
Кадрове забезпечення, децентралізація, 

деконцентрація, комплексний підхід. 
І. Вступ 
У зв’язку з процесами національного 

державотворення та соціальної модернізації 
на перший план виходять проблеми кадро-
вого забезпечення реформ, здійснення дер-
жавної кадрової політики. 

Питання кадрової політики в цілому і дер-
жавної кадрової політики зокрема аналізують-
ся в працях таких учених, як: В.Б. Авер’янов, 
Г.В. Атаманчук, О.О. Воронько, С.Д. Дубенко, 
В.М. Князєв, В.І. Луговий, Н.Р. Нижник, 
В.В. Цвєтко, Г.В. Щокіна та ін. 

Проте єдиного визначення поняття дер-
жавної кадрової політики в літературі та за-
конодавстві немає. Це, по-перше, пов’язано 
з багатозначністю цих понять, а по-друге, з 
тим, що на різних етапах історичного розви-
тку змінювалися суб’єкти кадрової політики. 

ІІ. Постановка завдання: 
– розглянути питання застосування меха-

нізмів кадрового забезпечення розвитку 
міста; 

– проаналізувати програми та проекти 
залучення кадрового потенціалу до ре-
алізації стратегії. 

ІІІ. Результати 
Поняття “кадрова політика” і “державна ка-

дрова політика” різняться за змістом. Перше 
поняття значно ширше, оскільки її суб’єктами 
виступають підприємства, установи, організа-
ції, політичні партії, органи державної влади та 
місцевого самоврядування. Основним суб’єк-
том державної кадрової політики виступає 
держава, яка визначає місце і роль кадрів у 
суспільстві, мету, завдання, найважливіші на-
прями і принципи роботи державних структур з 
кадрами, головні критерії їх оцінювання, шляхи 
вдосконалення підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації, раціонального вико-
ристання кадрового потенціалу країни. Саме 
тому державна кадрова політика є визначаль-
ною складовою загальної кадрової політики, а 
головна роль у її розробці належить централь-
ним та місцевим органам державної влади. 

У більшості наукових джерел кадрова по-
літика трактується як генеральний напрям 
кадрової роботи, сукупність принципів, мето-
дів, форм, організаційного механізму щодо 
вироблення цілей і завдань, спрямованих на 
збереження, зміцнення та розвиток кадрово-
го потенціалу, на створення відповідального і 
високопродуктивного згуртованого колекти-
ву, здатного своєчасно реагувати на вимоги 

ринку, які постійно змінююються з урахуван-
ням стратегії розвитку організації [6]. 

Державна кадрова політика – стратегія, 
політичний курс роботи з кадрами на загаль-
нодержавному рівні. Це державна стратегія 
формування, розвитку та раціонального вико-
ристання кадрів, усіх трудових ресурсів краї-
ни, що виражає волю народу; це система 
офіційно визнаних цілей, завдань, пріоритетів 
і принципів діяльності держави з організації та 
регулювання кадрових процесів і відносин [6]. 

Крім того, державна кадрова політика – 
галузь загальної політики щодо принципів і 
методів відбору громадян на державну слу-
жбу, їх підготовки, перепідготовки, підвищен-
ня кваліфікації, розстановки та переміщення, 
використання та мотивування. Вона є інтег-
рованим відображенням групових, місцевих, 
кооперативних та інших інтересів через фо-
рмування кадрового складу органів влади. 

Об’єктом свого впливу держава вважає 
весь кадровий потенціал суспільства, всі 
людські ресурси. Разом з тим об’єктом без-
посереднього державного управління є кад-
ри державної служби, які становлять основу 
апаратів органів державної влади. 

Від рівня розробленості й виваженості 
процесу реалізації кадрової політики зале-
жить міра “влучності”, тобто правильного 
відбору і висунення кадрів. Тому найважли-
вішим завданням на на сучасному етапі ро-
звитку Харківської територіальної громади є 
створення такого механізму кадрового за-
безпечення стратегії інвестиційного розвит-
ку міста, який би дав можливість забезпечу-
вати на базі сучасних науково-технічних до-
сягнень ефективну й високопродуктивну 
діяльність підприємств і організацій терито-
ріальної громади, що є цілком можливим за 
умови підготовки кваліфікованих кадрів, 
професіоналів, здатних застосовувати тео-
ретичні знання на практиці [6]. 

Механізми управління державними слу-
жбовцями, на відміну від процесів організа-
ції кадрового потенціалу виробничих, підп-
риємницьких, фінансово-банківських струк-
тур, мають свої особливості і жорстко рег-
ламентуються спеціальною системою нор-
мативно-правових актів держави, що зумов-
лює необхідність побудови чіткої схеми су-
проводу системи роботи з кадрами. 

Державна кадрова політика в нових умо-
вах має бути спрямована на формування 
такої системи роботи з кадрами, яка б оріє-
нтувалась на отримання як економічного, 
так і соціального ефекту, найвищого кінце-
вого результату [3]. 

Перспективи розвитку кадрових процесів в 
умовах правової демократичної соціальної 
держави, потреба в демократизації, демоно-
полізації та деідеологізації роботи з кадрами 
дають змогу визначити ряд суттєвих рис нової 
державної кадрової політики, яка має бути [2]: 
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– складовою державної політики; 
– науково обґрунтованою, творчою, ура-

ховувати потреби держави в кадрах у 
перехідний період, визначати послідов-
ність і етапність вирішення стратегічних 
завдань; 

– орієнтованою на відродження і сталий 
розвиток України, на залучення до держа-
вної служби професійно підготовлених, 
підприємливих людей з новаторськими 
творчими прагненнями і мотивацією; 

– об’єктивною, всебічною, комплексною, 
такою, що базується на єдності цілей, 
принципів, форм і методів роботи з кад-
рами та має враховувати різні аспекти 
вирішення кадрових питань (економічні, 
соціальні, політичні, моральні, соціаль-
но-психологічні та ін.); 

– єдиною для всієї України, але водночас 
багаторівневою (державною, регіональ-
ною, місцевою), охоплювати весь кад-
ровий корпус, всі кадрові процеси неза-
лежно від механізму і рівня державного 
впливу на них; 

– перспективною, мати запобіжний та ви-
переджальний характер, розрахований 
на формування кадрів нової генерації з 
урахуванням соціального прогресу, у 
тому числі зміни змісту і характеру праці 
чиновників; 

– демократичною за цілями, соціальною 
базою і механізмом вирішення кадрових 
проблем; 

– досить гнучкою, тобто з одного боку, ста-
більною, оскільки саме зі стабільністю 
пов’язані певні надії працівників, а з іншо-
го – динамічною, коректуватися відповід-
но до зміни тактики залежно від ситуації; 

– забезпечувати індивідуальний підхід до 
персоналу; 

– духовно-моральною, виховувати в кож-
ному державному службовці патріотизм, 
гуманізм, чесність, упевненість у правоті 
і громадянську відповідальність за до-
ручену справу та особисту поведінку; 

– правовою, здійснюватися в межах і на 
засадах закону, що створює правові га-
рантії об’єктивного і справедливого ви-
рішення кадрових питань; 

– ураховувати як вітчизняний, так і зару-
біжний досвід. 

Саме ці риси: реалістичність, науковість, 
творча спрямованість, об’єктивність, компле-
ксність, демократичність, моральність, духо-
вність, індивідуальність, гуманізм, законність 
тощо – мають стати теоретико-змістовними 
принципами державної кадрової політики. 

Виконавчим органам ради було надано 
більше ніж 600 нормативних документів ви-
конавчої влади та місцевого самоврядуван-
ня, у т. ч. тих, що мають безпосередній сто-
сунок до функцій кожного з відділів, управ-
лінь ради та виконкому – від 15 до 141 доку-

мента. Були чітко визначені основні напря-
ми роботи кожного відділу та управління. 

Розробка науково обґрунтованої держав-
ної кадрової політики є нагальною потребою 
українського суспільства, найважливішою 
передумовою зміцнення держави. Об’єктом 
впливу держави є всі кадри суспільства, всі 
людські ресурси. Однак об’єктом безпосере-
днього державного управління є особовий 
склад державної служби, кадри органів дер-
жавної влади. Механізми управління служ-
бовцями суттєво відрізняються від системи 
державного впливу (у тому числі опосеред-
кованого) на кадри виробничих, підприємни-
цьких, фінансово-банківських структур. 

Як свідчить історична практика, форму-
вання державної кадрової політики є досить 
складним, багатогранним процесом. Він 
може бути результативним у разі дотриман-
ня певних вимог та умов, включає в себе 
послідовне здійснення ряду науково-дослід-
них, організаційно-управлінських, політич-
них і законодавчих дій. Кадри є найбільш 
стабільним соціальним елементом суспільс-
тва й держави, носієм їх традицій і досві-
ду [4]. Саме кадри зберігають ці якості на-
віть під час зміни суспільно-політичного уст-
рою, структур й устрою держави. 

Упровадження державної кадрової полі-
тики передбачає розробку: 

1) кадрової доктрини; 
2) концепції державної кадрової політи-

ки, визначення її змісту (системи цілей, 
пріоритетів, принципів тощо); 

3) програм (цільових, комплексних та ін.); 
4) механізмів реалізації кадрової політи-

ки, вирішення її окремих проблем. 
Отже, перш ніж визначати шляхи та за-

соби вирішення конкретних кадрових про-
блем, важливо окреслити засади та концеп-
туальні позиції державної кадрової політики, 
її місце і роль у державній діяльності, суб’єк-
тів та об’єктів кадрової політики, специфіку 
їх взаємодії тощо. 

Конституція України, Закон України “Про 
державну службу”, укази Президента Украї-
ни з питань роботи з кадрами та становлен-
ня державної служби, постанови та розпо-
рядження Кабінету Міністрів України суттєво 
зміцнили нормативно-правову базу держав-
ної кадрової політики. У роботі з кадрами 
почала складатися певна система [1–3]. У 
1994–2002 рр. Президентом України та Ка-
бінетом Міністрів України було вжито ряд 
кардинальних заходів щодо роботи з кад-
рами державної служби: реалізована Про-
грама кадрового забезпечення державної 
служби, при Президентові утворена Коор-
динаційна рада з питань державної служби, 
затверджені Стратегія реформування сис-
теми державної служби та Комплексна про-
грама підготовки державних службовців, 
нормативно визначені питання вступу на 
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державну службу та її проходження, фор-
мування кадрового резерву та припинення 
служби; створена система підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців і керівників державних 
підприємств, установ та організацій тощо. Ці 
та інші заходи мають активізувати процес 
створення концепції єдиної державної кад-
рової політики України. 

У теоретичному обґрунтуванні та визна-
ченні змісту державної кадрової політики не-
обхідно насамперед сформулювати кадрову 
доктрину як висхідну концептуальну ідею. 

Головний задум, базова ідея сучасної 
державної кадрової політики має відобража-
тися в зміні відносин між державою та осо-
бою, в гарантованому забезпеченні консти-
туційного права громадянина на свободу ви-
бору місця, роду та часу своєї трудової дія-
льності. Сутність нової кадрової доктрини 
полягає в тому, що держава та особа – соці-
альні партнери в професійно-трудовій та ін-
телектуальній самореалізації особистості [1]. 
Досягнення гармонійного сполучення інте-
ресів особи та держави, індивідуальних та 
загальнонаціональних інтересів – визнача-
льний принцип у сучасній кадровій діяльнос-
ті. 

Необхідним етапом розробки державної 
кадрової політики є теоретичне обґрунтуван-
ня та визначення її концепції, тобто системи 
висхідних опорних позицій і провідних ідей, 
що розкривають наукові засади найбільш 
ефективних підходів держави до вирішення 
кадрових проблем у сучасних умовах і на 
перспективу, що визначають завдання та 
пріоритети державного впливу на формуван-
ня, розвиток і раціональне використання ка-
дрового потенціалу України. Концепція дає 
змогу більш чітко визначити структуру, еле-
менти, принципи державної кадрової політи-
ки, орієнтири на певний результат. 

Без чіткої концепції можна загубити основ-
ну лінію розвитку кадрових процесів, втратити 
можливість наукового прогнозування, програ-
мування та планування. Не можна зводити 
державну кадрову політику тільки до профе-
сійного навчання кадрів державної служби 
або до кадрового забезпечення органів дер-
жавної влади чи органів виконавчої влади. 
Такий корпоративний, вузьковідомчий підхід 
ускладнює формування державної кадрової 
політики як загальнодержавної стратегії. 

Термін “кадрова політика” в управлінській 
практиці досить значущий. Існують різні під-
ходи до його тлумачення. Одні дослідники та 
практики розуміють під кадровою політикою 
визначення стратегії роботи з кадрами кожно-
го суб’єкта управлінської діяльності, своєрідну 
програму діяльності. Інші вважають, що кад-
рова політика тотожна кадровій діяльності, 
тобто тлумачать її досить широко, включаючи 
в неї кадрову роботу [5]. Справді, між ними 

немає чіткої межі, але вони не тотожні за зміс-
том і технологією реалізації, тому що відо-
бражають різні етапи та сторони кадрового 
процесу. Кадрова робота – це діяльність ба-
гатьох суб’єктів з реалізації кадрової політики; 
сукупність технологій, способів, механізмів її 
реалізації; організація роботи з кадрами. 

Кадрова політика як соціальне явище, 
маючи багаторівневу структуру, значно ши-
рша за змістом, ніж державна кадрова полі-
тика, де суб’єктом виступає держава, яка не 
може брати на себе вирішення всіх кадро-
вих проблем [6]. 

Існують також інші суб’єкти кадрової по-
літики, наприклад: політичні партії, громад-
ські організації, підприємницькі структури, 
трудові колективи тощо. Часто мова йде про 
кадрову політику окремого інституту влади, 
міністерства, регіону, у цьому разі межа між 
політикою та кадровою роботою майже не-
помітна, але недоречно використовувати 
термін “політика”. 

Під державною кадровою політикою слід 
розуміти державну стратегію, політичний 
курс роботи з кадрами на загальнодержав-
ному рівні, що виражає волю народу, дер-
жавну стратегію формування, розвитку та 
раціонального використання кадрів, усіх 
трудових ресурсів держави. У змістовному 
плані державна кадрова політика – це сис-
тема офіційно визнаних цілей, завдань, 
пріоритетів і принципів діяльності держави з 
організації та регулювання кадрових проце-
сів і відносин [3]. Ці принципи, у свою чергу, 
визначають і головні критерії оцінювання 
кадрів, шляхи вдосконалення підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
персоналу, раціонального використання ка-
дрового потенціалу країни. 

Кадрова політика – це, насамперед, нау-
ка і вона покликана в ідеях, принципах, кри-
теріях відображати закономірності розвитку 
реальних кадрових процесів, сталі, постійні 
зв’язки та відносини, що дають їм певну які-
сну характеристику, визначають основні ри-
си та принципи кадрової роботи. 

Водночас державна кадрова політика є 
суб’єктивною за формами, механізмами, тех-
нологіями проявів і реалізації, що в багатьох 
випадках визначається суб’єктивними діями 
окремих осіб – лідерів, керівників державних 
структур, залежить від способу їх мислення. 

Державна кадрова політика та багатогран-
на діяльність з її реалізації є соціальним регу-
льованим процесом, цілеспрямованим і висо-
коорганізованим інструментом влади, одним з 
найважливіших управлінських важелів [5]. 

Чітке визначення цілей, принципів і пріо-
ритетів концепції державної кадрової полі-
тики, що надає їй цільову спрямованість та 
цілісність, пов’язує в єдине ціле організацій-
ні заходи й дії, взаємозбагачує теорію й 
практику, виходячи з того, що: 
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– розробка та здійснення державної кадро-
вої політики є однією із найскладніших, ба-
гатогранних і суперечливих проблем дер-
жавного масштабу. Вона не може бути 
зведена до вирішення тільки організаційно-
управлінських завдань або до підбору та 
розстановки керівних кадрів. Важливо ви-
явити та реалізувати взаємодію кадрових 
процесів із соціально-економічними, полі-
тичними, управлінськими, культурно-духов-
ними підсистемами українського суспільст-
ва, з історично закладеними в ньому тра-
диціями та стереотипами в масовій свідо-
мості; 

– кадрова політика держави є сукупністю 
різних соціальних функцій; будучи ефек-
тивним інструментом державного управ-
ління, важливим чинником розвитку сус-
пільства, кадрова політика одночасно є 
елементом саморегуляції життєдіяльнос-
ті населення; 

– кадрова політика має свою об’єктивну 
логіку, відображаючи рівень розвитку, 
потреби та можливості українського сус-
пільства й держави, реальний стан кад-
рів, рівень їх професіоналізму і закономі-
рності розвитку кадрових процесів, їхню 
залежність від характеру та рівня суспі-
льно-політичного та економічного ладу. 

Кадрова політика як складова внутріш-
ньої та зовнішньої політики держави і засіб 
її реалізації формується на основі та в ме-
жах державної політики. Вона розробляєть-
ся в інтересах останньої. Цілі, пріоритети й 
принципи кадрової політики визначальною 
мірою залежать від ролі держави в суспіль-
стві, від вирішення основних проблем ста-
новлення української державності, типу 
правління (міри співвідношення президент-
ської та парламентської республіки), рівня і 
демократизації механізмів устрою держави, 
поділу та взаємодії гілок влади (законодав-
чої, виконавчої та судової), розмежування їх 
функцій і повноважень, перспектив перет-
ворень центральних, регіональних та місце-
вих структур влади [4]. 

Кадрова політика не повинна бути вузь-
копрагматичною, розрахованою тільки на 
кадрове забезпечення розв’язання завдань 
реформування держави й суспільства. На-
гальною необхідністю є розробка кадрової 
політики, яка врахує потреби і сучасного 
стану держави, і майбутнього. 

При розробці концепції державної кадро-
вої політики слід зважити на такі засади: 

1) використання наукових принципів пі-
знання соціальних явищ (системність, істо-
ризм, соціальна детермінованість); 

2) критичне осмислення і творче засто-
сування нагромадженого наукового знання в 
галузі управління та кадрової діяльності, 
визначення реалістичної оцінки стану кад-
рового корпусу держави, визнання складно-

сті, взаємозумовленості та суперечливості 
кадрових процесів; 

3) критичний аналіз вітчизняного та зару-
біжного досвіду роботи з кадрами, засвоєння 
його уроків, осмислення позитивних і негати-
вних сторін цього досвіду, його адаптація в 
Україні з урахуванням традицій та особливо-
стей, менталітету громадян України; 

4) урахування сучасних реалій і потреб 
України. Саме практика, аналіз кількісного 
та якісного складу кадрів дасть змогу роби-
ти висновки про ефективність тих чи інших 
новацій, надасть матеріал для виявлення 
нових тенденцій і потреб. 

У процесі реформ, які тривають у нашій 
країні, у кадровій роботі відбулося немало 
змін; вона стає більш цілеспрямованою, по-
слідовною. І все ж таки є підстави ствер-
джувати, що кризова кадрова ситуація до-
лається вкрай повільно [5]. 

На основі уроків минулого та аналізу реалій 
сьогодення концепція має виявити і негативні 
тенденції в розвитку кадрового корпусу, що 
складаються сьогодні, запропонувати науково 
обґрунтовані шляхи та засоби їх подолання. 
Перш за все, необхідно передбачити шляхи та 
механізми протидії новій монополізації кадро-
вої діяльності з боку держави. Слід звернути 
увагу на можливі небажані наслідки практики 
тривалого використання “командного принци-
пу” для формування керівних кадрів, політичної 
заангажованності та особистої вірності праців-
ників окремому лідеру, “служіння” начальнику, 
що може негативно позначитися на професіо-
налізмі та інноваційності дій управлінських ка-
дрів. Слід закріпити в державній кадровій полі-
тиці ідею альтернативності у відборі на найви-
щі посади, запобігання “незмінності першого 
керівника”. 

Отже, не можна нехтувати теоретико-
методологічними аспектами розробки держа-
вної кадрової політики, не приділяти певної 
уваги осмисленню її об’єктивної та конкретно-
історичної зумовленості, аналізу накопиченого 
в цій сфері науково-технічного матеріалу, ви-
явленню існуючих кадрових потреб реформу-
вання України, перспектив її розвитку. 

Від стратегії подальшого розвитку украї-
нської державності та рівня становлення 
ринкових відносин, долі державної власнос-
ті певною мірою залежать обсяг і межі дер-
жавного регулювання кадрових процесів і 
відносин, рівень його децентралізації й де-
мократизації. 

Спираючись на сформульовані аспекти, 
можна визначити такі сутнісні риси держав-
ної кадрової політики. Вона має бути: 
– системною, тобто такою, що базується на 

єдності цілей, принципів, форм і методів 
роботи з кадрами, враховує різні аспекти 
кадрових питань (економічні, соціальні, 
моральні, соціально-психологічні тощо); 
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– науково обґрунтованою, реалістичною, 
творчою, такою, що базується на реаль-
них потребах суспільства в кадрах, оріє-
нтованою на послідовність та етапність 
вирішення стратегічних завдань, відро-
дження та сталий розвиток країни, на за-
лучення до служби осіб, професійно під-
готовлених, заповзятих, з новаторськими 
творчими устремліннями та мотивами; 

– єдиною для всієї України, але багаторі-
вневою, такою, що охоплює весь кадро-
вий корпус, усі кадрові процеси в умовах 
використання різних механізмів держав-
ного впливу на них; 

– перспективною, такою, що має запобіж-
ний і випереджальний характер, що вра-
ховує соціальний прогрес, зміни характе-
ру праці й управлінських процесів; 

– демократичною за цілями, соціальною 
базою та механізмами вирішення кад-
рових проблем; 

– духовно-моральною, такою, що виховує в 
кожному працівникові, особливо в держа-
вному службовці, чесність, упевненість у 
правоті і громадянську відповідальність за 
доручену справу та особисту поведінку; 

– правовою, такою, що здійснюється в ме-
жах і на основі закону, що створює правові 
гарантії об’єктивного та справедливого ви-
рішення кадрових питань. 

IV. Висновки 
Саме ці риси, що стають принципами, 

надають державній кадровій політиці ціліс-
ності і сутнісної визначеності, єдності в ме-
жах усієї держави, створюють можливість 
для здійснення її впливу на всі кадрові про-
цеси, на всіх суб’єктів кадрової роботи, ви-
ступають базою для їх взаємодії. 

Таким чином, основними компонентами 
концепції державної кадрової політики є: 
– її цілі, найближчі та довгострокові за-

вдання; 
– пріоритети і найважливіші напрями кад-

рової діяльності держави; 
– суб’єкти та об’єкти кадрової політики й 

характер їх взаємодії; 
– принципи та механізми реалізації дер-

жавної кадрової політики; 

– система роботи з кадрами; 
– технології професійного розвитку пер-

соналу державної служби. 
Важливими умовами їх розробки має стати 

критичний аналіз вітчизняного та зарубіжного 
досвіду, врахування його уроків, глибоке ви-
вчення сучасної кадрової ситуації та стану ка-
дрового корпусу, виявлення потреб його якіс-
ного поліпшення та професійного розвитку. 

Державна кадрова політика призначена 
прогнозувати і програмувати майбутнє, ви-
значати стратегічне бачення формування, 
професійного розвитку та раціонального 
використання кадрів, усіх трудових ресурсів 
України, визначити цілі і пріоритети кадро-
вої діяльності. 
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The author explores a modern level and 

key problems of development of skilled poten-
tial of local authorities and organs of local self-

government, reason of low administrative po-
tential of local authorities, offers the measures 
on strengthening of administrative potential of 
local authorities in the article. 
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Анотація 
У статті автором досліджується сучасний 

рівень і ключові проблеми розвитку кадро-
вого потенціалу місцевих органів влади та 
органів місцевого самоврядування, причини 
низького управлінського потенціалу місце-
вих органів влади, пропонуються заходи 
щодо зміцнення управлінського потенціалу 
місцевих органів влади. 

Ключові слова 
Кадрова політика, місцеве самоврядування, 

професійний рівень, управлінська стратегія. 
I. Вступ 
У період становлення та розвитку демок-

ратичних владних інститутів держави особ-
ливого значення набуває формування су-
часної системи роботи з кадрами місцевих 
органів виконавчої влади й органів місцевого 
самоврядування. Професійний рівень служ-
бовців місцевих органів влади є одним з ви-
рішальних чинників успішного розвитку краї-
ни. Службовці місцевого рівня повинні вміти 
вирішувати актуальні політичні, економічні, 
соціальні й культурні проблеми перехідного 
суспільства, адже періодичне загострення 
кризових процесів у державі є передусім за-
кономірним наслідком кризи державного 
управління. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – запропонувати шляхи зміц-

нення управлінського потенціалу органів 
державної влади на місцевому рівні. 

ІІІ. Результати 
На жаль, через сучасний кадровий рівень 

найнижчої ланки державного управління та 
місцевого самоврядування неможливо здійс-
нити принципові зміни парадигми діяльності 
владного органу, які диктує сучасна політич-
на та економічна динаміка. Більшість керів-
ників і фахівців органів місцевої влади й 
управління вкрай повільно опановують нові 
методи роботи, що не дає їм змоги здійсню-
вати орієнтоване на перспективу стратегічне 
управління, а є достатнім лише для реаліза-
ції поточної діяльності. Крім того, у владних 
структурах місцевого рівня посилюються те-
нденції бюрократизації, зростає непрозорість 
управлінського процесу, рутинність і повер-
ховість підходу до вирішення завдань. 

Відтак, першочерговим завданням дер-
жави у цій сфері є вироблення управлінсь-
кої стратегії на місцевому рівні, формування 
єдиної ідеології роботи з кадрами у сфері 
державного управління, побудованої на пе-
редових наукових підходах, чітких принци-
пах, обґрунтованих і перевірених практикою 
вимогах [1, c. 23]. 

Незаперечним є те, що ефективність ро-
боти систем місцевої влади безпосередньо 
позначається на всьому механізмі держави, 
оскільки до сфери компетенції цієї інститу-
ції, що являє собою низовий демократичний 
підвид державного управління, віднесено 

великий масив державних справ. Від квалі-
фікації, стратегічного мислення, потенціалу, 
володіння технологіями публічної роботи, 
здатності приймати нестандартні рішення, 
спроможності оперувати не лише пробле-
матикою об’єкта, яким опікується той чи ін-
ший службовець, а й сучасною методикою 
подолання державних та муніципальних 
проблем, залежить успішна діяльність міс-
цевої влади і безпека всієї держави. 

Сучасний рівень та ключові проблеми 
розвитку кадрового потенціалу місцевих 
органів влади та органів місцевого самов-
рядування. Непослідовність кадрової полі-
тики в місцевих органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, її сти-
хійність та серйозна залежність від політич-
них процесів призвели до втрати стабільно-
сті, послідовності і наступності у роботі міс-
цевої влади, депрофесіоналізації державної 
служби [3, c. 56]. 

За даними Головного управління держав-
ної служби України, в органах місцевого са-
моврядування зосереджено близько 99 тис. 
посадових осіб, що становить понад 29% за-
гальної кількості державних службовців та 
посадових осіб органів місцевого са-
моврядування. В цілому на частку посадових 
осіб органів місцевого самоврядування та 
службовців місцевих державних адміністрацій 
припадає близько 52% загальної чисельності 
працівників, зайнятих у сфері державного 
управління. Відтак, можна стверджувати, що 
про реальну децентралізацію управління в 
Україні поки що не йдеться. 

Проблема якості управління на місцево-
му рівні актуалізуться й через те, що серед 
посадових осіб місцевого самоврядування 
керівний склад становить майже 40%. Для 
порівняння: на державній службі це співвід-
ношення не досягає 26%. Відтак, до квалі-
фікації керівників у місцевому самовряду-
ванні, відповідальних за прийняття життєво 
важливих для територіальної громади рі-
шень, висуваються додаткові вимоги. 

Натомість, наприклад, частка осіб з вищою 
освітою серед посадових осіб органів місце-
вого самоврядування становить лише 64,7%. 
При цьому найнижчою ця частка є у Жито-
мирській – 52,1%, Київській – 53,1% та Вінни-
цькій – 55,5% областях; найвищою (без ура-
хування м. Києва та м. Севастополя) – в АР 
Крим (77,7%), Харківській (74,8%), Запорізькій 
(73,1%), Дніпропетровській (72,6%) та Луган-
ській (70,4%) областях. Підвищили кваліфіка-
цію у 2007 р. 13,9% посадових осіб. 

Якісний склад керівників місцевих держав-
них адміністрацій також є вкрай незадовіль-
ним. Так, близько 15% призначених голів і 
заступників голів райдержадміністрацій та 
керівників апарату обласних та міських держ-
адміністрацій не мають досвіду роботи на ке-
рівних посадах у державному управлінні. Сті-
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льки ж голів РДА взагалі не мають жодного 
досвіду управлінської роботи. Частка осіб з 
вищою освітою серед службовців районних 
державних адміністрацій на 31.12.2007 р. ста-
новила 79,3%, при цьому 2% з них отримали 
цю освіту протягом 2007 р.; 18,3% службовців 
РДА підвищили кваліфікацію у 2007 р. 

Середній вік посадових осіб органів міс-
цевого самоврядування дорівнює приблиз-
но 41,5 року, водночас для державних слу-
жбовців у середньому по Україні цей показ-
ник становить 37,5 року. 

Надзвичайно проблемною сферою є 
оплата праці державних службовців, особ-
ливо місцевого рівня. На сьогодні оплата 
праці держслужбовців практично не пов’я-
зана з кваліфікацією кадрів, освітою та 
професійною підготовкою, результатами 
навчання, складністю та відповідальністю 
виконуваних завдань тощо, а тим більше – з 
ефективністю діяльності владних структур 
[4, c. 123]. Попри те, що, відповідно до чин-
ного законодавства, умови оплати праці ви-
значаються Кабінетом Міністрів України 
окремі відомства своїми підзаконними акта-
ми (чи навіть внутрішніми документами) за-
проваджують додаткові види грошового за-
безпечення, що спричиняє значні диспропо-
рції в оплаті аналогічних видів та обсягів 
виконаної роботи державними службовцями 
різних органів і місцевостей. Так, наприклад, 
середньомісячна заробітна плата держав-
них службовців районних державних адміні-
страцій у 2007 р. становила 1461 грн, що 
лише на 8% перевищує середню заробітну 
плату по економіці. В середньому по Україні 
заробітна плата державних службовців була 
1978 грн, а середньомісячна заробітна пла-
та посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня – 1771 грн. 

Одним з наслідків недосконалої політики 
оплати праці є те, що у місцевому самовряду-
ванні залишається високою плинність кадрів: у 
2007 р. на роботу прийнято понад 13% нових 
працівників, вибуло майже 10% осіб. Хоча вар-
то відзначити, що показник посадових осіб, які 
вибули з органів місцевого самоврядування у 
2007 р. найнижчий за останні 8 років – “піки” 
припадають на 2002 та 2006 рр. (близько 20%), 
що закономірно пояснюється виборчими цик-
лами. Натомість, серед державних службовців 
плинність кадрів помітно вища (у 2007 р. вибу-
ло близько 15%, прийнято – близько 22%), але 
практично не залежить від виборчої кон’юнк-
тури. 

Незадоволеність матеріальними умовами 
праці природно позначається на розвитку 
корупційних і тіньових відносин. Так, протя-
гом 2007 р. за порушення вимог Закону Укра-
їни “Про боротьбу з корупцією” притягнуто до 
адміністративної відповідальності 
4551 службову особу (за 2006 р. – 4155), з 
них державних службовців – 2348, або 51,6% 

(за 2006 р. – 2222, або 53,5%), та 1549 поса-
дових осіб місцевого самоврядування, або 
34,0% (за 2006 р. – 1029, або 24,8%). 

За даними Головдержслужби України, 
найбільш корумпованими є державні служ-
бовці ІІІ–ІV категорій, до яких, зокрема, на-
лежать посади заступників голів обласних, 
Київської та Севастопольської міських дер-
жавних адміністрацій, голів районних дер-
жавних адміністрацій тощо. 

Рівень відкритості та прозорості діяльно-

сті органів місцевого самоврядування за-
лишається вкрай низьким, у багатьох радах 

не налагоджений механізм співпраці із ЗМІ, 

а громадські слухання, які проводяться, в 

більшості випадків мають формальний ха-

рактер і просто “легалізують” раніше прийн-
яті рішення. 

Наслідками невиваженої та недосконалої 

кадрової політики на регіональному та міс-

цевому рівнях стало таке: 

– руйнування кадрового потенціалу дер-

жавної служби, особливо на місцевому 
рівні, де статус, умови матеріального 

забезпечення та соціального захисту 

державних службовців не відповідають 

рівню покладеної на них відповідально-

сті; 

– різке збільшення скарг громадян, пред-
ставників політичних партій, громадсь-

ких організацій щодо порушень законо-

давства про державну службу та боро-

тьбу з корупцією; 

– надзвичайно низький рівень організа-
ційно-кадрової роботи в місцевих орга-

нах влади; 

– загострення протистояння з органами 

місцевого самоврядування та територі-

альними підрозділами центральних ор-

ганів виконавчої влади. За даними Комі-
тету виборців України, який здійснює 

моніторинг конфліктних ситуації в регіо-

нах України, протягом 2007 р. фактично 

були відсутні вияви конфліктності по лі-

нії “влада – громадськість”, натомість 
значна частина кризових ситуацій у ре-

гіонах була викликана нечітким розподі-

лом повноважень між місцевими держа-

вними адміністраціями, місцевими ра-

дами і їх виконкомами, міськими голо-

вами тощо. 
Причини низького управлінського потен-

ціалу місцевих органів влади. Проблема фо-

рмування кадрового потенціалу місцевих 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування полягає передусім у відсут-

ності професійного підходу до кадрової полі-
тики – вимоги якості управління не закріплені 

ні в Конституції, ні в законах України. 

Чинний Закон України “Про державну 

службу” не забезпечує ефективний відбір, 

належний соціальний і матеріальний статус 
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та правовий захист державних службовців і 

посадових осіб представницьких органів, в 

першу чергу – на місцевому рівні. Нормати-

вна база щодо призначення та звільнення 

керівників має суперечності, які спричиня-

ють затримки у призначенні, зниження якос-
ті корпусу керівників місцевих державних 

адміністрацій, його суттєву політизацію. 

З метою подолання недосконалості зако-

нодавства про державну службу протягом 

останніх років було прийнято ряд норматив-

них документів, основним з яких став Указ 
Президента України “Про концепцію розвитку 

державної служби” від 20 лютого 2006 р. Зо-

крема, в Указі зазначено, що сучасне зако-

нодавство про державну службу не повною 

мірою задовольняє зростаючі потреби за-
безпечення реалізації конституційних прав і 

свобод людини, а негативні тенденції у сфері 

державної служби виникають через нестабі-

льність і непрестижність цієї служби, недо-

тримання вимог щодо політичної нейтраль-

ності державних службовців, здійснення не-
законного впливу на них при виконанні служ-

бових обов’язків тощо. 

На засіданні Кабінету Міністрів України 

19 вересня 2007 р. було схвалено проект 

Закону України “Про державну службу” (но-
ва редакція), а також доповідну записку 

“Про подальший інституційний розвиток 

державної служби”, що засвідчило бажання 

держави розмежувати політичні й адмініст-

ративні посади у сфері державної служби, 

удосконалити правове регулювання надан-
ня державними службовцями управлінських 

послуг і систему оплати їх праці з метою 

залучення до державної служби найбільш 

кваліфікованих спеціалістів. Проект Закону 

було винесено на розгляд Комітету Верхов-

ної Ради України з питань державного буді-
вництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування, але він не був прийнятий 

до закінчення строку повноважень Верхов-

ної Ради України п’ятого скликання в пер-

шому читанні, відтак, з 23 листопада 2007 р. 
вважається відкликаним. 

Системною проблемою є невизначеність 

статусу керівників місцевих державних ад-

міністрацій, що призводить до їх надмірної 

політизації і, як наслідок, депрофесіоналіза-

ції державної служби [2, c. 45]. Оскільки ке-
рівники місцевих держадміністрацій факти-

чно перебувають у подвійному підпорядку-

ванні, відбувається руйнування вертикалі 

виконавчої влади в центрі й на місцях. 

Процедури відбору кандидатів на посади 
голів місцевих державних адміністрацій та 

їх заступників нечіткі, непрозорі й супереч-

ливі. Зокрема, фактично відсутні кваліфіка-

ційні вимоги до кандидатів на зазначені по-

сади. Дієвість кадрового резерву на посади 

державних службовців, призначення на які 

здійснюється Президентом України та Кабі-

нетом Міністрів України, не перевищує 4%. 

З огляду на це вкрай нагальною є потре-

ба негайного переведення всієї системи 

державної служби на довгострокові орієнти-

ри, підвищення професійного рівня та збі-
льшення вмотивованості посадових осіб, 

забезпечення стабільності державного апа-

рату і його незалежності від політичної 

кон’юнктури. Наріжним каменем ефективно-

го функціонування державної служби є дос-

конала законодавча база, а також забезпе-
чення належних гарантій, соціального і ма-

теріального забезпечення державних служ-

бовців. 
Заходами щодо зміцнення управлінсько-

го потенціалу місцевих органів влади мо-
жуть стати такі: 

1. Врегулювання статусу керівників міс-
цевих органів виконавчої влади, в тому чис-
лі їх позиції щодо керівників органів місце-
вого самоврядування. Це може бути зроб-
лене шляхом прийняття нового закону “Про 
державну службу”. Дію цього закону необ-
хідно поширити і на посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, скасувавши 
чинний Закон України “Про службу в орга-
нах місцевого самоврядування” відповідно 
до загальноприйнятої європейської практи-
ки. 

2. Розробка та затвердження чітких ква-
ліфікаційних вимог до кандидатів на посади 
голів місцевих державних адміністрацій та 
їх заступників, які включали б, наприклад, 
обов’язковість наявності повної вищої освіти 
і досвіду роботи на керівних посадах не ме-
нше ніж 5 років. 

3. Попереднє вивчення кандидатур на ке-
рівні посади місцевих органів влади за участю 
кадрових служб облдержадміністрації, секре-
таріатів Президента України та Кабінету Мініс-
трів України і Головдержслужби з урахуванням 
думки громадськості, керівників підприємств, 
осередків політичних партій та громадських 
організацій. Упровадження обов’язкової спеці-
альної перевірки відомостей, поданих канди-
датами. 

4. Організація обов’язкових короткостро-
кових інтенсивних тренінгів для усіх ново-
призначених керівників місцевих державних 
адміністрацій з практичних питань організа-
ції їх роботи. Для цього потрібна докорінна 
реформа системи професійного навчання 
державних службовців. 

Існуюча система підвищення кваліфікації 
новопризначених керівників місцевих орга-
нів виконавчої влади не забезпечує їх знан-
нями та навичками, необхідними для органі-
зації діяльності апарату. 

Першочерговим завданням розвитку 
управлінської сфери місцевої влади є форму-
вання корпусу професійно підготовлених та 
авторитетних службовців. Питання вдоскона-
лення кадрових ресурсів місцевого рівня не 
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можна вирішувати за допомогою застарілих 
управлінських технологій. Зміст і форми під-
вищення кваліфікації управлінських кадрів не-
обхідно наблизити до сучасної практики та 
зробити їх ефективнішими в подоланні конкре-
тних місцевих проблем. Інструментом для під-
вищення кадрового потенціалу державного 
управління є комплексне вдосконалення наці-
ональної системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців 
i посадовців місцевого самоврядування. При 
цьому така система має бути гнучкою, здатною 
адаптуватися до нових завдань, що виникають 
у ході проведення політичної, адміністративної, 
муніципальної й інших системних реформ, пе-
рерозподілу владних повноважень тощо. 

Особливу увагу слід приділити створен-
ню на рівні держави нового мотиваційного 
механізму – такого, що змушує посадовця 
до постійного оновлення своїх професійних 
знань, умінь, навичок. 

Результатом упровадження ефективної 
системи підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації повинно стати: 
– підвищення ефективності діяльності мі-

сцевих органів влади, надання якісних 
та ефективних послуг населенню; 

– здатність самостійно обирати засоби 
прийняття оптимальних рішень; 

– прогнозування і планування діяльності 
місцевої влади та комплексне оціню-
вання результатів цієї діяльності; 

– підвищення відповідальності управлін-
ців за територію, яка їм підпорядкована; 

– забезпечення набуття та розвитку нави-
чок і вмінь організації управлінської дія-
льності, культури управління і спілку-
вання з місцевим населенням; 

– упровадження в практику управління 
передових методів технології, залучен-

ня до розробки важливих управлінських 
рішень провідних фахівців, які мешка-
ють на підпорядкованій території, тощо. 

IV. Висновки 
Ефективне функціонування системи на-

вчання державних службовців та службов-
ців органів місцевого самоврядування спри-
ятиме формуванню персоналу нового типу 
саме управлінського апарату, спроможного 
приймати державні рішення та забезпечу-
вати успіх соціально-економічних та полі-
тичних перетворень. А в практику управлін-
ської діяльності місцевого самоврядування 
запроваджуватимуться нові принципи і під-
ходи, нова організаційна культура, нові тех-
нології і техніка, формуватиметься нова 
психологія, що стануть суттєвими складо-
вими інтелектуально-технологічної інфра-
структури місцевого управління в Україні. 
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tion of Ukraine in the field of administrative ser-
vices, mechanisms of estimation of quality of 
providing services by public organs, legal and 
administrative collisions of providing of norma-
tively-legal level of functioning of the system of 
providing administrative services citizens in the 
article. 

Анотація 
У статті досліджено розвиток законодав-

ства України у сфері управлінських послуг, 

механізми оцінювання якості надання пос-
луг державними органами, правові й управ-
лінські колізії забезпечення нормативно-
правового рівня функціонування системи 
надання управлінських послуг громадянам. 

Ключові слова 
Управлінські послуги, органи державної 

влади, держава, державно-управлінські від-
носини, державна служба, аппарат. 

І. Вступ 
Нові підходи до економічних і соціальних 

відносин, що визначаються сучасними 
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об’єднавчими чинниками українського суспі-
льства, посилюють тенденції руху України до 
демократичних цінностей Європейського Со-
юзу й інших розвинених країн світу. Суспіль-
но-політичні трансформації, що відбуваються 
в Україні, супроводжуються змінами держав-
но-управлінських відносин, які обумовлюють 
переорієнтування управлінської діяльності 
органів влади щодо реалізації конституційних 
прав і свобод громадян на надання послуг 
фізичним і юридичним особам. Головним кри-
терієм оцінювання діяльності органів влади 
стає задоволення потреб громадян в отри-
манні якісних управлінських послуг. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити нормативно-

правове забезпечення надання управлінсь-
ких послуг у державі. 

ІІІ. Результати 
Аналіз зарубіжних і вітчизняних джерел, які 

присвячені послугам, що надаються органами 
влади, свідчить про наявність різних тлумачень 
поняття послуги в державному управлінні, зок-
рема: адміністративні, громадські, державні, 
муніципальні, публічні, управлінські. Так, аналі-
зу суті та застосуванню цього поняття приділя-
ли увагу Е. Вокопола, Б. Гурне, Д. Мартін, 
Г. Райт, Д. Ру, Д. Сульє; класифіковували пос-
луги Д. Амборський, В. Ванкович, М. Джоб; 
проблеми забезпечення довготермінових за-
ходів щодо покращення якості послуг дослі-
джували Дж. Генрі, Р. Каплан, М. Майлакович, 
М. Мастонен, Д. Нортон; оцінювання надання 
послуг було в центрі уваги С. Вільямса, Ш. Ку-
лі, А. Матесона, Е. Роуза, Дж. Скенлена, 
І. Сумми, Р. Теннер, С. Трози; над їх стандар-
тизацією працювали Т. Потканський, Г. Труєн 
та ін. 

Серед вітчизняних відомі праці Р. Безс-
мертного, І. Голосніченка, І. Коліушка, В. Ти-
мощука, які досліджували роль управлінсь-
ких послуг під час проведення адміністрати-
вної та адміністративно-територіальної ре-
форм; В. Авер’янов, А. Вишневський розгля-
дали послуги як чинник реформування дер-
жавної служби й удосконалення діяльності 
керівника в органах державної влади; Т. Мот-
ренко, В. Долечек – нормативно-правове за-
безпечення надання управлінських послуг, а 
також доцільність платності послуг та форми 
їх оплати; В. Бакуменко, П. Надолішній – пи-
тання маркетизації управлінських послуг; 
В. Князєв – доцільність застосування поняття 
“послуга” на позначення управлінської діяль-
ності; М. Лесечко, О. Берданова, А. Чемерис, 
Н. Чухранова, Р. Рудницька ідентифікували 
адміністративні та інші види послуг місцевих 
органів державної виконавчої влади; 
В. Сороко розглядав питання стандартизації 
державних послуг; В. Євдокименко, 
Є. Матвіїшин – підходи до формування еко-
номічного механізму надання послуг; 
Н. Нижник, А. Кабанець – підвищення якості 

послуг у процесі реформування державного 
управління; Ю. Шаров – муніципальні послу-
ги та їх якість у контексті становлення грома-
дянського суспільства; О. Сушинський – ко-
мунальні послуги органів місцевого самовря-
дування. 

Функціонування системи надання управлін-
ських послуг, формування якої в державному 
управлінні багатьох країн світу відбуваються у 
зв’язку зі змінами державно-управлінських від-
носин, базується на застосуванні відповідних 
норм та правил. Установлено, що в Україні 
процеси створення нормативно-правової бази 
надання послуг органами влади розпочалися з 
моменту прийняття у 1994 р. Закону України 
“Про оподаткування прибутку підприємств”, а 
продовжено проголошенням адміністративної 
реформи 1998 р., яка розглядалася як концеп-
туально осмислений перехід до нової філосо-
фії управління, що потребувала проведення не 
часткових змін, а системного оновлення всього 
змісту діяльності органів виконавчої влади, 
адже виконавча влада, реалізуючи призначен-
ня демократичної, соціальної, правової держа-
ви, створює умови для забезпечення прав і 
свобод громадян, а також надання їм широкого 
кола державних, у тому числі управлінських 
послуг [7, с. 3]. 

Оскільки перший етап реформ відповідно 
до Концепції передбачав створення нової 
правової бази, що мала регламентувати дер-
жавне управління в Україні в цілому, то фор-
мування й оновлення законодавства стосува-
лося і надання управлінських послуг. Постає 
питання про законодавство, яке регулює сфе-
ру надання управлінських послуг і створює 
умови для ефективного управління нею, адже 
дія правових норм дає можливість установити 
основу змістовності надання управлінських 
послуг, взаємозв’язки учасників надання, роз-
поділ завдань, відповідальності тощо. Тому 
аналіз нормативно-правового забезпечення 
надання управлінських послуг органами дер-
жавної влади ми здійснили шляхом система-
тизації законів України, указів Президента 
України, постанов Кабінету Міністрів України 
та інших нормативно-правових актів за остан-
ніх десять років. 

Насамперед, важливо осмислити наявну 
законодавчу базу щодо застосування по-
нять “послуга”, “якість”, “платність”, “оціню-
вання”, оскільки вони становлять визначену 
нами вище сутність послуг, які надаються 
органами влади в розвинених країнах світу. 
Так, у Законі України “Про місцеві державні 
адміністрації” [5], що регламентує діяльність 
органів виконавчої влади, поняття “послуга” 
зустрічається лише в контексті: житлово-
комунальні послуги (ст. 18), послуги підпри-
ємств (ст. 20). Закон України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” [4] дає тлума-
чення основних термінів, що використову-
ються в Законі. Поняття “послуга” подано в 
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контексті: “соціальна послуга” (ст. 1), “вико-
нання робіт (послуг), необхідних для тери-
торіальної громади” (ст. 27). У Законі закла-
дені такі поняття: “місцеві ініціативи” (ст. 9), 
що гіпотетично надає право розгляду в раді 
питання про управлінські послуги; “громад-
ські слухання” (ст. 13), що дає право заслу-
ховувати та порушувати питання про послу-
ги, в тому числі управлінські; а також зага-
льні збори громадян для звітування та ви-
рішення інших питань, якими в перспективі 
можуть бути ті, які стосуватимуться надання 
управлінських послуг (ст. 8, 42) тощо. 

Закони України “Про соціальні послуги” 
2003 р. [6] та “Про житлово-комунальні послу-
ги” 2004 р. [3] застосовують поняття послуг. 
Так, наприклад, соціальними послугами ви-
значено комплекс правових, економічних, 
психологічних, освітніх, медичних, реабіліта-
ційних та інших заходів, спрямованих на 
окремі соціальні групи чи індивідів, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах і 
потребують сторонньої допомоги (далі – осо-
би, що потребують соціальних послуг), з ме-
тою поліпшення або відтворення їх життєдія-
льності, соціальної адаптації та повернення 
до повноцінного життя [6, с. 52]. Закон визна-
чає види соціальних послуг і подає їх тлума-
чення: соціально-побутові послуги, психологі-
чні послуги, соціально-педагогічні послуги, 
соціально-медичні послуги тощо. 

Що стосується законодавства України 
про державну службу та про службу в орга-
нах місцевого самоврядування, то, на думку 
Т.В. Мотренка, в них відсутнє законодавче 
закріплення інституту надання послуг і пра-
вил поведінки державних службовців з ви-
значенням відповідальності за їх порушен-
ня, тому редакція Закону України “Про дер-
жавну службу” 1993 р. [2] та інші 600 під-
законних актів також ускладнюють держав-
но-службові відносини в органах державної 
влади та їх апаратах [8, с. 4]. Крім того, під 
час надання послуг має бути забезпечена 
правова гарантія отримання саме якісних 
управлінських послуг зі зрозумілим та чітким 
розмежуванням критерію платності чи на 
безкоштовній основі; необхідно забезпечити 
нормами законодавства створення умов та 
обов’язку якісного надання управлінських 
послуг тощо. 

З метою встановлення суті правових норм 
наявного та оновленого законодавства під час 
надання управлінських послуг, всі законодавчі 
та нормативно-правові акти у сфері послуг, що 
надаються органами влади, ми умовно розді-
лили на дві групи за хронологічним принципом: 
а) від початку 1990-х рр. до 1998 р. та б) від 
2000 р. до сьогодні, межею для яких було при-
йняття Концепції з проведення адміністратив-
ної реформи в Україні [7]. Нормативно-правові 
акти у сфері надання управлінських послуг під 
час аналізу першого етапу доцільно умовно 

поділити на дві групи: 1) про послуги на безо-
платній основі; 2) про послуги на платній основі 
[11]. Такий підхід визначив Закон України “Про 
оподаткування прибутку підприємств”, який 
трактує норму державних послуг як одного з 
видів платних послуг. 

Основним законодавчим актом, який ре-
гулює відносини у сфері надання управлін-
ських послуг громадянам, є Конституція 
України. У її нормах немає прямих посилань 
на надання послуг інститутами держави, 
але, на нашу думку, всі статті, якими визна-
чаються засади надання прав та свобод 
громадян, гарантують надання таких послуг. 
Це статті 1, 6, 7, 13, 14, 21, 38 та ряд інших. 
Зокрема, у ст. 40 Конституції зазначено, що 
всі мають право направляти індивідуальні 
чи колективні письмові звернення до органів 
державної влади, органів місцевого самов-
рядування та посадових і службових осіб 
цих органів, що зобов’язані розглянути зве-
рнення і дати обґрунтовану відповідь у 
встановлений Законом строк. Тому до нор-
мативно-правових актів, які конкретизують 
ст. 40 Основного закону, належать також 
Закон України “Про звернення громадян” та 
Указ Президента України “Про додаткові 
заходи щодо забезпечення реалізації кон-
ституційних прав громадян на звернення” 
від 2002 р., де зазначається, що одним із 
пріоритетних завдань органів державної 
влади та місцевого самоврядування є за-
безпечення всебічного розгляду звернень 
громадян, порушених у них проблем, опера-
тивне їх вирішення, задоволення законних 
прав та інтересів громадян. 

До групи законів, які зорієнтовані на без-
оплатне надання управлінських послуг на-
селенню, належить також Закон України 
“Про соціальні послуги”, який регламентує 
надання послуг окремим групам населення 
[6]. Розвиток сфери управлінських послуг 
неможливий без законодавчого врегулю-
вання захисту прав споживачів. Це здійсню-
ється згідно з іншими актами чинного зако-
нодавства України, які регулюють відносини 
між споживачами робіт і послуг та виробни-
ками, продавцями в умовах ринку, встанов-
лює права споживачів і визначає механізми 
реалізації державного захисту їх прав. 

При аналізі ситуації від 1990-х рр. до сьо-
годні ми відзначили, що в Україні почався 
швидкий розвиток сфери послуг на основі 
скорочення державного фінансування за-
безпечення діяльності органів влади. Це 
призвело до збільшення частки платних по-
слуг населенню й організаціям, за які стягу-
ються і державне мито, і податкові збори, й 
інші форми платежів. Практика цього періо-
ду свідчить, що надання органами влади 
різноманітних послуг населенню (хоча такі 
послуги входять до повноважень органів 
влади) є альтернативним засобом фінансу-
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вання діяльності органів влади та додатко-
вим до фінансування з державного бюдже-
ту. Але якщо перехідний період потребує 
такої форми додаткового фінансового нава-
нтаження на громадян країни, то повинні 
бути чітко обумовлені тарифи на послуги, 
які надаються органами влади різних рівнів. 

В Україні державні послуги на платній 
основі виписані також у Законах України 
“Про оподаткування прибутку підприємств”, 
“Про систему оподаткування”, “Про захист 
економічної конкуренції” тощо. Саме ці нор-
мативно-правові акти є основою прийняття 
численних постанов та розпоряджень Кабі-
нету Міністрів України, наказів міністерств і 
відомств про послуги. Їх метою є організація 
надання послуг органами виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, бюджетними 
установами та організаціями, де передба-
чена обов’язковість придбання цих послуг з 
метою зарахування компенсації вартості до 
державного чи місцевого бюджетів. 

Концепція адміністративної реформи в 
Україні як нова форма мінімізації втручання 
держави у життєзабезпечення громадян впе-
рше ставить питання про якість надання 
управлінських послуг. У зв’язку із цим нам ва-
жливо було встановити використання термінів 
“послуга” та “якість послуг” у законодавстві 
України в цілому. Але, оскільки практику ана-
лізу використання у нормативно-правових 
актах поняття “ефективність” уже розглядали 
українські вчені в галузі державного управлін-
ня Ю. Бажал та О. Кілієвич, то ми зупинимося 
на цьому детальніше. Вони проаналізували 
тексти законів України, указів Президента 
України, постанов Кабінету Міністрів України, 
прийнятих у період від 1997 до 2001 р., за до-
помогою яких визначили, що в законах термі-
ни “ефективність” та “ефективний” зустріча-
ються у 189 документах. В указах Президен-
та – у 605 документах (у назвах – 16), у пос-
тановах Кабінету Міністрів України – у 
1114 документах (у назвах – 35) [1, с. 52–53]. 

В основному всі випадки вживання термі-
на “якість надання послуг” зводилися до де-
кларації мети або визначення рівня виконан-
ня поставлених завдань, за якими дуже важ-
ко визначити дієвість державної політики. 
Застосувавши аналогічний підхід, ми про-
аналізували ряд постанов Кабінету Міністрів 
України, які регламентують надання послуг 
на платній основі, з метою проведення ана-
лізу поняття “якість надання послуг”. 

Розгляд цих постанов Кабінету Міністрів 
України виявив, що термін “якість” у цих до-
кументах не зустрічається жодного разу. Це 
свідчить про відсутність цілей у документах, 
де-юре зорієнтованих на поліпшення життя 
населення в нашій державі, і про те, що пи-
тання ефективності та якості роботи органів 
влади у сфері надання управлінських послуг 

законодавством цього періоду були розроб-
лені недостатньо. 

У зв’язку із цим постає необхідність розг-
лянути застосування понять “якість” та “оці-
нювання” в законодавсті України від 2000 р., 
який є початком другого етапу прийняття 
нормативно-правових актів у сфері надання 
управлінських послуг і перегляду показника 
оновлення та повноти законодавства. Тут 
доцільно навести думку А. Чемериса, який 
вважає, що поняття “показник поліпшення 
законодавства” оцінюється за критеріями 
його повноти, послідовності (координації зі 
програмами), творчості [16, с. 23]. Оновлене 
законодавство має не тільки систематизу-
вати процедурні питання проходження дер-
жавної служби, а й визначити з урахуванням 
європейського досвіду особливості відпові-
дальності державних службовців за якість 
своєї роботи, підставою якої має бути на-
дання державної, зокрема управлінської, 
послуги [9, с. 9]. 

Акцентуючи увагу на наявності та потре-
бі розробки нормативно-правових докумен-
тів за напрямами, які вивели б діяльність 
суб’єктів надання управлінських послуг на 
відповідний рівень якості, ми розглянули у 
хронологічному порядку закони України, 
укази Президента України, постанови Кабі-
нету Міністрів України та накази централь-
них органів виконавчої влади від 2000 р., що 
стосуються сфери надання управлінських 
послуг, та узагальнили підходи, визначені 
цими документами. Так, правову основу для 
підготовки державної служби до праці в 
умовах змін формував Указ Президента 
України від 2000 р. “Про Стратегію рефор-
мування системи державної служби в Укра-
їні”, який передбачав необхідність розробки 
критеріїв оцінювання надання державних 
послуг фізичним і юридичним особам, прин-
ципів взаємодії органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та їх по-
садових осіб з громадськістю та громадяна-
ми, запровадження принципово нового типу 
відносин між громадянами і державними 
службовцями, в основі яких були б пріори-
тет прав і свобод людини, повага до особи-
стості, висока культура спілкування. 

Правове забезпечення заходів щодо 
створення сприятливого середовища життє-
діяльності людини було визначено прийня-
тим у 2002 р. Законом України “Про Концеп-
цію Загальнодержавної програми адаптації 
законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу”, який визначав дер-
жавну політику з адаптації законодавства 
України як основу забезпечення єдиних під-
ходів до нормотворення, обов’язкового вра-
хування вимог законодавства Європейсько-
го Союзу, адже в Україні – демократичній, 
правовій державі – особливим пріоритетом 
є всебічний захист прав і свобод громадян, 
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що є умовою переходу на європейські прин-
ципи управління. 

Пізніше увага до управлінських послуг 
значно розширилася, зокрема завдяки Ука-
зу Президента України “Про заходи щодо 
детінізації економіки на 2002–2004 рр.”, 
яким було визначено необхідність прийнят-
тя закону про управлінські послуги як одне з 
важливих завдань Кабінету Міністрів Украї-
ни і нові, зорієнтовані на споживачів прин-
ципи діяльності органів влади в цілому. Але 
закон не прийнятий і досі. 

Укази Президента України “Про заходи 
щодо реалізації Стратегії реформування си-
стеми державної служби в Україні на 2004 р.” 
та “Про Концепцію адаптації інституту дер-
жавної служби в Україні до стандартів Євро-
пейського Союзу” від 2004 р. стосувалися 
тлумачення поняття послуг та питань оціню-
вання надання управлінських послуг. У них 
ставилися завдання Міністерству економіки, 
Головдержслужбі, Міністерству праці, Мініс-
терству юстиції України розробити критерії 
оцінювання якості надання управлінських 
послуг органами державної влади і встанов-
лювався порядок надання державних послуг 
та вдосконалення нормативного регулюван-
ня вимог професійної етики державних слу-
жбовців. При цьому основою для встанов-
лення порядку надання державних послуг 
мало стати нормативне визначення поняття 
“державні послуги”, а в межах компетенції 
кожного органу на рівні стандартів також 
пропонувалося визначити обсяги державних 
послуг, порядок надання та критерії оціню-
вання їх якості, передбачивши запроваджен-
ня відповідальності за порушення порядку 
надання таких послуг [14, с. 76–78]. 

Програма розвитку державної служби на 
2005–2010 рр., затверджена постановою Ка-
бінету Міністрів України  у 2004 р., має за 
мету визначення та запровадження стандар-
тів професійної діяльності державних служ-
бовців на засадах стратегічного планування 
з орієнтацією на надання державних послуг; 
забезпечення моніторингу ефективності дія-
льності державних органів та їх посадових 
осіб щодо реалізації стратегічних документів 
і надання послуг. Програма передбачає, по-
чинаючи з 2005 р., здійснення аналізу діяль-
ності державних органів та їх апарату шля-
хом функціонального обстеження щодо: до-
цільності надання певних послуг конкретни-
ми державними органами; визначення груп 
споживачів послуг і складання переліків пос-
луг, які їм надаються; установлення порядку і 
регламенту надання послуг; визначення кри-
теріїв оцінювання їх якості; міри відповідаль-
ності державних службовців тощо. 

Для оцінювання якості надання послуг 
державними органами та їх апаратом, забез-
печення виконання функцій держави з ура-
хуванням громадської думки необхідно запо-

чаткувати з 2007 р. дієвий моніторинг ефек-
тивності надання послуг, який включатиме: 
здійснення контент-аналізу ЗМІ щодо оцінки 
результативності діяльності державних орга-
нів; соціологічні дослідження з метою визна-
чення оцінки громадянами порядку надання 
послуг та їх якості; проведення громадських 
слухань тощо. Для запровадження монітори-
нгу необхідно затвердити стандарти надання 
послуг, які повинні бути науково обґрунтова-
ні, а їх удосконалення здійснюватиметься з 
урахуванням результатів соціологічних дос-
ліджень. Цією Програмою також передбаче-
но, що надання послуг державними службо-
вцями стане складовою їхньої професійної 
діяльності з 2006 р. Це потребує вжиття та-
ких заходів: визначення груп споживачів пос-
луг; складення переліків послуг, які їм нада-
ються, установлення порядку й регламенту 
надання послуг; визначення критеріїв оціню-
вання їх якості; міри відповідальності держа-
вних службовців тощо [13, с. 11]. На нашу 
думку, завдання цієї Програми в частині 
здійснення перелічених заходів може бути 
виконане і завдяки одержаним результатам. 
Саме на цій основі Головдержслужбою Укра-
їни у 2004 р. було прийнято Положення “Про 
типову структуру Управління державної слу-
жби Головдержслужби в Автономній Респуб-
ліці Крим, областях, містах Києві та Севасто-
полі”, яким передбачалася участь територіа-
льних управлінь Головдержслужби в оціню-
ванні ефективності надання місцевими орга-
нами виконавчої влади державних послуг 
фізичним і юридичним особам [10, с. 82]. 

Прийняття у 2006 р. Концепції розвитку 
системи надання адміністративних послуг 
органами виконавчої влади, яка частково 
врахувала наші пропозиції від 2004 р., ство-
рює системні умови для підвищення ефек-
тивності державного управління у цій сфері. 
Крім того, його коротка характеристика сто-
сується того, що вперше одним документом 
визначається плата за адміністративні пос-
луги, підвищення якості їх надання та оцінка 
цієї якості [12, с. 168]. Окремі положення 
цих актів суперечать прийнятим поперед-
ньо, що може бути свідченням їх незавер-
шеності. Так, на нашу думку, певним недо-
ліком цього документа є те, що відсутня 
суттєва різниця у визначеннях понять дер-
жавних та муніципальних послуг, а адмініс-
тративні послуги вважаються не окремими 
складовими державних і муніципальних. Ін-
акше кажучи, всі послуги, які надаються ор-
ганами влади, згідно з цим документом, є 
публічними, поділяються на державні та му-
ніципальні, а адміністративні є лише части-
ною останніх двох видів. Така класифікація 
послуг визначає винесення складової видів 
послуг у назву всієї концепції, що певним чи-
ном суперечить розумінню їх сутності та ви-
значенню пріоритерів. Підвищення якості 



Держава та регіони 

 64 

послуг, відповідно до цього документа, ви-
значається як децентралізація їх надання, 
вироблення мотивації працівників органів 
влади до праці; розробка стандартів і сучас-
них форм надання цих послуг, що в цілому 
не окреслює та не орієнтує на вироблення 
механізмів та інструментів якості послуг. По-
рівняльний аналіз текстів дає підстави ви-
явити деякі розбіжності, задекларовані декі-
лька років тому проетом Концепції та прийня-
тим нещодавно документом. Але саме цей 
документ створює правові основи для сис-
темного розвитку цієї сфери в Україні. 

Крім того, важливими для аналізу є такі 
два документи: Концепція розвитку законо-
давства про державну службу (2004 р.) та 
Концепція розвитку законодавства про дер-
жавну службу (2006 р.), оскільки у них за-
значається, що професійний рівень бага-
тьох державних службовців не відповідає 
сучасним потребам державного управління; 
відсутні чітко регламентовані адміністрати-
вні процедури та національні стандарти 
щодо надання таких послуг. Це зумовлює 
потребу в удосконаленні правового регулю-
вання надання управлінських послуг держа-
вними службовцями; розподіл повноважень 
між органами державної влади й органами 
місцевого самоврядування, уповноважени-
ми надавати управлінські послуги. Концеп-
ція 2006 р. однією з актуальних проблем 
удосконалення законодавства визначає ни-
зьку якість управлінських послуг [15, с. 40]. 
Але цей указ Президента України не акцен-
тує уваги на необхідність розроблення зако-
нодавства про формування системи надан-
ня управлінських послуг органами влади на 
регіональному рівні, що, на нашу думку, є 
певним недоліком, оскільки саме цей аспект 
визначає побудову цілісної системи законо-
творення, що реально може наближати по-
слуги до споживачів. Реалізація цих концеп-
цій має забезпечити суттєве поліпшення 
умов надання органами влади управлінсь-
ких послуг громадянам, усебічне задово-
лення їх законних прав та інтересів, підви-
щення ефективності державного управління 
зміцнення потенціалу та авторитету держа-
вної служби. 

Щодо інших напрямів, то, наприклад, 
Указ Президента України “Про Національну 
раду з питань державного будівництва, міс-
цевого самоврядування і регіонального роз-
витку” від 2005 р. впровадження системи 
управлінських послуг визначає як одне з 
пріоритетних завдань становлення механіз-
му державного будівництва в Україні. 

У цілому, аналіз документів з цього пи-
тання, прийнятих у 2006 р., декларує серйо-
зність намірів Президента України на сучас-
ному етапі та відповідність урядових ініціа-
тив потребам громадян, що є свідченням 
поступового руху України до стандартів ЄС. 

Аналіз законодавства за 2000–2007 рр. 
свідчить про те, що найбільш важливими є 
питання: встановлення порядку надання 
державних послуг та нормативне визначен-
ня поняття “державні послуги”; планування 
діяльності державних органів з орієнтацією 
на надання державних послуг; розробка 
критеріїв оцінювання надання державних 
послуг фізичним і юридичним особам; оці-
нювання ефективності надання місцевими 
органами виконавчої влади державних пос-
луг фізичним і юридичним особам; розгляд 
засад формування демократичної системи 
надання адміністративних послуг; упрова-
дження системи управлінських послуг, що є 
одним із пріоритетних завдань становлення 
механізму державного будівництва в Украї-
ні; удосконалення правового регулювання 
надання управлінських послуг державними 
службовцями; підвищення якості управлін-
ських послуг, які надаються державними 
службовцями; розробка критеріїв оцінюван-
ня якості надання управлінських послуг ор-
ганами державної влади; підготовка та при-
йняття закону про управлінські послуги; ро-
звиток системи надання адміністративних 
послуг органами виконавчої влади, а також 
системи управління якістю в органах вико-
навчої влади тощо. 

Саме у вищепереліченому спостерігаєть-
ся певна суперечність, адже в огляді встано-
влено, що державні послуги лише потребу-
ють розробки, а управлінські послуги визна-
чені як такі, що вже виконуються; питання 
якості стосуються надання і державних, й 
управлінських послуг. Крім того, у законодав-
стві України в період від 2000 р. застосову-
ються різні терміни: “адміністративні”, “гро-
мадські”, “публічні”, “управлінські послуги”. Ці 
висновки свідчать про відсутність чіткого 
правового упорядкування питання послуг, 
які надаються органами влади, оскільки їх 
неможливо оцінити за критеріями повноти, 
послідовності, креативності. Цими докумен-
тами не визначена перспектива розробки 
напрямів нормативно-правового забезпе-
чення для місцевих органів влади, серед 
яких ми визначили: отримання управлінсь-
ких послуг та можливість оскарження в разі 
неякісного їх надання; стандартизацію якос-
ті послуг на основі чітко розроблених і дос-
тупних споживачам критеріїв оцінювання; 
норми щодо обов’язку надання управлінсь-
ких послуг; систематизацію процедурних 
питань проходження державної служби у 
сфері надання управлінських послуг; норми 
відповідальності за порушення прав грома-
дян при наданні управлінських послуг. 

Аналіз законодавства України та законо-
давчих ініціатив у цілому свідчить про певні 
правові й управлінські колізії та недостатність 
забезпечення нормативно-правового рівня 
функціонування системи надання управлінсь-
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ких послуг громадянам. Наступним питанням 
для розробки є формування нормативно-
правової бази надання управлінських послуг 
на локальному рівні. На цьому рівні, насампе-
ред, необхідно прийняти законодавчі докуме-
нти щодо процедури надання управлінських 
послуг, яка визначатиме вирішення всього 
комплексу питань цієї системи. Проблема по-
глиблюється тим, що й досі відсутні законода-
вчі ініціативи місцевих органів влади щодо 
спеціального правового регулювання прова-
дження управлінських послуг, що пов’язано з 
певними особливостями. 

IV. Висновки 
У розвитку законодавства України у сфері 

послуг, що надаються органами влади, умовно 
виділено два етапи: від початку 1990-х рр. до 
1998 р.; від 2000 р. до сьогодні. Визначено, що 
перший етап характеризувався прийняттям 
нормативно-правових актів про послуги на бе-
зоплатній основі та про послуги на платній ос-
нові. Нормативно-правові документи, прийняті 
на другому етапі, засвідчили недосконалість 
стандартів послуг, критеріїв якості та показни-
ків оцінювання якості, а також норм, які квалі-
фікують державну службу як надання управ-
лінських послуг громадянам. Аналіз норматив-
но-правових документів показав відсутність 
чіткості правового упорядкування питання на-
дання управлінських послуг органами влади на 
регіональному рівні, що зумовлено існуючими 
правовими й управлінськими колізіями. 

Суперечності в підходах до кваліфікації 
послуг демонструють існування особливос-
тей надання управлінських послуг, першою 
з яких є те, що об’єктом надання управлін-
ських послуг є власне управлінська послуга, 
реалізація якої забезпечує потребу грома-
дян в управлінні, а друга особливість стосу-
ється такого функціонування її суб’єктів, ко-
ли розроблені механізми відносин закріпле-
ні законодавчо та одинаковою мірою стосу-
ються і використання, і виконання ними 
прав та обов’язків під час вироблення, на-
дання й отримання управлінських послуг. 
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НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ АДАПТИВНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 
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Annotation 
The author offered the measures of public 

regional policy on the increase of adaptive 
possibility of labour force in the conditions of 
globalization and acceleration of rates of socio-
economic changes in the article. 

Анотація 
У статті запропоновано заходи держав-

ної регіональної політики щодо підвищення 
адаптивної спроможності робочої сили в 
умовах глобалізації та прискорення темпів 
соціально-економічних змін. 

Ключові слова 
Державне регулювання, регіональний 

розвиток, людські ресурси, трудовий потен-
ціал, робоча сила, адаптивність людських 
ресурсів. 

І. Вступ 
Головною метою державної регіональної 

політики України має стати створення таких 
умов, які б дали регіонам змогу повністю 
реалізувати наявний у них потенціал, мак-
симально збільшити внесок у національну 
економіку, здобути конкурентні переваги на 
світових ринках. 

Сьогодні політика підтримки регіонально-
го розвитку повинна бути спрямована на ак-
тивізацію всього ресурсного потенціалу регі-
онів як основи зміцнення їх конкурентоспро-
можності, і насамперед на розвиток людсь-
ких ресурсів. 

Важливі аспекти розвитку людських ресур-
сів, питання продуктивної зайнятості та стану 
ринку праці в умовах динамічних ринкових від-
носин розглядаються у працях західних дослі-
дників різних напрямів соціальної науки – 
Дж.Р. Еренберга, Дж. Кейнса, В. Нордхауса, 
Л. Роббінса, П. Самуельсона, М. Фрідмена, 
Ф. Хайєка та ін. Зазначена проблематика дос-
ліджувалась у працях таких українських науко-
вців, як: А. Ачкасов, Д. Богиня, І. Бондар, 
Н. Борецька, В. Васильченко, М. Долішній, 
Т. Заєць, С. Злупко, М. Кім, А. Колот, І. Крав-
ченко, Ю. Лебединський, Е. Лібанова, В. Оні-
кієнко, В. Петюх, В. Скуратівський, В. Федо-
ренко та ін. 

Проте, незважаючи на цінність проведе-
них досліджень, окремі завдання державно-
го регулювання розвитку людських ресурсів 
залишились невирішеними. Так, потребують 

подальшого вивчення теоретичні засади 
розробки державної регіональної політики 
підвищення якості людських ресурсів. Сьо-
годні, коли внаслідок прискорення техноло-
гічного вдосконалення та глобалізації зміни 
стали визначальною ознакою економічного 
життя, особливої актуальності набуває роз-
робка державних заходів щодо посилення 
адаптивної спроможності робочої сили. 

Підвищення рівня знань та формування 
адаптивної робочої сили, що могла би адек-
ватно сприймати виклики високотехнологіч-
ної економіки, є головною запорукою проду-
ктивності праці та зростання рівня зайнято-
сті в умовах сучасної економіки. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є обґрунтування заходів 

державної регіональної політики, що мають 
на меті підвищення адаптивної спроможно-
сті трудового потенціалу в умовах глобалі-
зації та прискорення темпів соціально-
економічних змін. 

ІІІ. Результати 
Однією із стратегічних цілей регіональної 

політики в Україні визначено розвиток люд-
ських ресурсів та підвищення їх якості, що є 
запорукою динамічного розвитку країни та 
регіонів [4]. У Державній стратегії регіональ-
ного розвитку на період до 2015 р. зазначе-
но, що політика розвитку людських ресурсів 
буде здійснюватись з урахуванням регіона-
льних особливостей демографічної ситуації, 
зайнятості населення, рівня життя, концент-
руватиметься на активному сприянні ство-
ренню нових робочих місць, насамперед в 
інноваційних секторах, перекваліфікації виві-
льнених працівників, створенні сприятливих 
соціально-трудових відносин між роботодав-
цями і найманими працівниками, розвитку 
самозайнятості населення, фермерства, се-
лянських господарств, підготовці та перепід-
готовці працівників, що вивільняються, підт-
римці малого і середнього бізнесу. 

Саме кількісні та якісні параметри трудово-
го потенціалу стають у сучасних умовах голов-
ним чинником соціально-економічного розвитку 
регіонів. “Якість робочої сили” – це комплексне 
поняття, яке охоплює сукупність таких власти-
востей людини, як рівень освіти, кваліфікації, 
фізіологічні, фізичні, соціально-психологічні ха-
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рактеристики, здатність адаптуватися до умов 
виробництва, професійну орієнтованість, мо-
більність (готовність змінити роботу, місце 
проживання, професію, напрям освіти) [1]. 

Водночас відомо, що значній частині лю-
дей не вдається виробити навіть базових на-
вичок грамотності, що надалі супроводжуєть-
ся неадекватним рівнем оновлення старих та 
засвоєння нових знань. До того ж демографі-
чні прогнози актуалізують проблеми щодо 
належного управління людським капіталом. 
Головне завдання сьогодні – запобігання ста-
рінню навичок та знань з метою якомога дов-
шого перебування людей у лавах робочої си-
ли, що передбачає необхідність переорієнта-
ції професійного навчання на старших праців-
ників та осіб з низькою кваліфікацією. 

Для працівників робочий процес усклад-
нюється, оскільки напрями роботи стають 
різноманітнішими та менш передбачувани-
ми. Процес переходу від навчання до робо-
ти, з однієї роботи на іншу, зміни посад на 
місці роботи, від роботи до підвищення ква-
ліфікації, від періодів стагнації у професій-
ному зростанні до кар’єрних злетів, від ро-
боти до виходу на пенсію має здійснювати-
ся з мінімальними потрясіннями. З метою 
забезпечення для робочої сили в Україні 
нових можливостей необхідно максимально 
підвищувати рівень географічної мобільнос-
ті та адаптивності працівників. 

Здатність сучасних підприємств до зрос-
тання та створення робочих місць залежить 
від їх здатності до інновації. Як головне 
джерело інновації слід розглядати іннова-
ційні комп’ютерні технології. Вони також ві-
діграють роль ключового засобу для збору, 
збереження та поширення знань. Удоскона-
лення навичок ІКТ та їх використання на 
всіх рівнях навчання та серед різних верств 
населення є передумовою для успішного 
поширення інновації. Однак сам по собі до-
ступ до новітніх технологій і процесів не є 
запорукою успішного впровадження іннова-
ції. Необхідною умовою є адекватне сприй-
няття інновації працівниками, що передба-
чає сучасну організацію робочого процесу 
та управління людськими ресурсами. 

Партнерство й мережі, що створюються з 
метою впровадження інновації й об’єднують 
компанії, навчальні та дослідні установи, 
повинні здобути всебічну підтримку та розг-
лядатися як головний інструмент поширен-
ня інновації. Частиною таких ініціатив має 
бути сприяння інтенсивнішому обміну пер-
соналом між підприємствами та дослідними 
установами. Важливу роль у цьому процесі 
можуть відігравати регіональні агентства 
сприяння розвитку. 

Більша адаптованість економіки до змін 
вимагає забезпечення більшої гнучкості на 
ринку праці, зокрема шляхом сучасної органі-
зації виробничого процесу та більшого вибору 

механізмів здійснення трудової діяльності, що 
передбачає урізноманітнення механізмів юри-
дичного оформлення трудових відносин. Реа-
лізація цих завдань пов’язана з необхідністю 
переглянути існуючі законодавчі вимоги до 
оформлення трудових контрактів з метою під-
вищення їх гнучкості. Нові умови трудових 
відносин потребують забезпечення належно-
го рівня безпеки працівників за будь-якої фо-
рми контракту та запобігання виникненню ті-
ньового ринку робочої сили. 

Крім того, необхідно усунути бар’єри для 
створення та розвитку агентств, що надають 
послуги з тимчасового працевлаштування, 
як ефективних та перспективних посеред-
ників на ринку праці. Вони пропонують кращі 
вакансії та керуються високими стандарта-
ми в галузі підбору працівників. Особливо 
ефективними є такі агентства для працев-
лаштування осіб, які шукають роботу впер-
ше або після тривалої перерви. 

Гарні перспективи для ринку праці відк-
риваються завдяки використанню ІКТ, що 
сприяють гнучкому розподілу робочого часу 
та дають змогу модернізувати організацію 
робочого процесу. У зв’язку із цим необхід-
но усунути бар’єри та збільшити зацікавле-
ність роботодавців і працівників у частковій 
зайнятості. 

Сучасні системи соціального захисту та-
кож мають бути адаптовані до нових умов з 
метою підтримки мобільності на ринку праці 
та нормального забезпечення зміни одного 
статусу на інший (робота, навчання, звіль-
нення або відкриття власної справи), що 
може бути належним чином компенсована. 

Аналізуючи інструменти політики зайня-
тості ЄС [3], варто відзначити, що чимало 
завдань, які стоять перед ЄС, вже давно 
сформульовані та взяті на виконання в укра-
їнській політиці зайнятості. Такий збіг 
пов’язаний у першу чергу із реалізацією про-
ектів технічної допомоги у сфері зайнятості 
та підтримки підприємництва з боку США 
(USAID) та ЄС (TACIS). Водночас в Україні 
не враховуються пріоритети, передбачені 
для ЄС і актуальні для нашої держави. 

Наприклад, у питаннях усунення адмініс-
тративних і регуляторних бар’єрів, незва-
жаючи на значне сприяння з боку проектів 
USAID, виконавча влада та місцеве самов-
рядування не демонструють послідовності. 
Ще у 2001 р. було розроблено пакети регу-
ляторних актів, які сприяють вирішенню 
проблеми зарегульованості підприємницької 
діяльності. За винятком окремих міст, ці па-
кети не були запроваджені саме через па-
сивність місцевої влади, яка, у свою чергу, 
не може втрачати можливості наповнення 
бюджетів за рахунок дрібних підприємців. У 
цьому контексті варто забезпечити тіснішу 
співпрацю Державної служби зайнятості та 
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Державного комітету з питань підприємниц-
тва та регуляторної політики. 

З приводу розвитку консалтингових стру-
ктур, які надають підтримку в започаткуванні 
підприємницької справи, зазначимо, що 
створена за підтримки міжнародних органі-
зацій консалтингова мережа не має належ-
ної підтримки з боку держави. 

Забезпечення фінансування та кредиту-
вання малих підприємств є більш деклара-
тивним, ніж практичним пріоритетом держа-
вної політики. Підтвердженням цього є не-
значна частка коштів на страхування на ви-
падок безробіття, призначених для започат-
кування безробітними власної справи. У 
2007 р. тільки 25,5 тис. осіб, що становило 
1,1% зареєстрованих безробітних, отримали 
одноразову допомогу на започаткування 
власної справи. Не вирішено питання із на-
данням пільгових кредитів комерційних бан-
ків. Зважаючи на те, що безробітні не мо-
жуть забезпечити заставу, а держава не дає 
необхідних гарантій, більшість безробітних 
позбавлені доступу до кредитних ресурсів. 

Слід звернути увагу на такий інструмент 
політики зайнятості ЄС, як зменшення пода-
ткових і страхових нарахувань на зарплати 
некваліфікованих працівників. З одного бо-
ку, існує прогресивна шкала, яка забезпечує 
порівняно низькі нарахування на мінімальну 
зарплату. Враховуючи те, що мінімальна 
заробітна плата забезпечує тільки 70% 
прожиткового мінімуму, витрати роботодав-
ця на мінімальну зарплату на рівні 17% є 
надмірними [3]. 

Актуальним завданням у запровадженні 
інноваційної політики розвитку економіки та 
ринку праці залишається активне залучення 
приватного капіталу для фінансування про-
світницьких програм у сфері ІКТ і розробки 
вітчизняних інноваційних технологій. Також 
необхідно продовжувати політику державної 
підтримки технопарків, збільшення бюджет-
ного фінансування та ефективного викорис-
тання коштів, спрямованих на підтримку на-
укової та винахідницької діяльності. 

Варто також звернути увагу на нормати-
вне забезпечення діяльності спеціалізова-
них агентств з тимчасового працевлашту-
вання та змінити підходи і ставлення до 
тимчасової, неповної зайнятості. На сучас-
ному етапі в державній політиці зайнятості 
тимчасова та неповна зайнятість оцінюють-
ся як негативні явища в контексті зменшен-
ня гарантій соціального захисту працівників. 
Разом із тим слід враховувати об’єктивні 
реалії вступу України до СОТ та відповідні 
труднощі забезпечення конкурентоспромо-
жності вітчизняних підприємств. Очевидно, 
що останнім буде важко забезпечити повну 
зайнятість працівників разом із передбаче-
ними чинним законодавством соціальними 
гарантіями. Відповідно, необхідно звернути 

увагу на належне правове регулювання не-
повної й тимчасової зайнятості. 

Фактором, що обмежує можливості праце-
влаштування безробітних та задоволення 
потреб роботодавців у працівниках, є наяв-
ність структурної диспропорції між попитом на 
робочу силу та її пропозицією за професіями. 

Зокрема, у 2007 р. найбільша потреба 
підприємств була у кваліфікованих робітни-
ках з інструментом (28,7% від загальної кі-
лькості вільних робочих місць на кінець 
2007 р.), робітниках з обслуговування, екс-
плуатації та контролю за роботою техноло-
гічного устаткування, складання устаткуван-
ня та машин (18,7%) і працівниках найпрос-
тіших професій у сфері торгівлі, послуг, 
промисловості, будівництва і транспорту 
(13,6%) [5]. 

Упродовж 2007 р. відбулося зменшення 
кількості вільних робочих місць (вакансій), 
передбачених для окремих працівників 
професій. Зокрема, порівняно з 2006 р. пот-
реба у працівниках найпростіших професій 
у сільському господарстві скоротилась на 
37,9%; у кваліфікованих робітниках у галузі 
точної механіки, ручних ремесел та друку-
вання – на 14,9%; у робітниках, що обслуго-
вують машини, та складальниках машин – 
на 13,4%; у кваліфікованих робітниках з ви-
добутку корисних копалин і на будівництві – 
на 11,3%; у працівниках найпростіших про-
фесій у сфері торгівлі, послуг – на 9,1%. 
При цьому зросла потреба підприємств на 
фахівців у галузі фізичних, математичних і 
технічних наук – на 21,8%; службовців, 
пов’язаних з інформацією, – на 23,3%; слу-
жбовців, які обслуговують клієнтів, – на 
20,5% [5]. 

Для того, щоб пропозиція на ринку праці 
відповідала попиту, необхідно, щоб постійне 
навчання було доступним і адаптованим до 
потреб працівників. З цією метою необхідно 
вдосконалити механізми визначення індиві-
дуальних потреб та доступу до навчання. 
Цього можна досягти, якщо професійну під-
готовку поставити на перше місце в догові-
рних відносинах працівників із роботодав-
цями, а також вдосконалити систему надан-
ня консультацій у процесі укладення персо-
нальних планів професійного навчання. Ва-
жливо також створити дієвий механізм ви-
знання та присвоєння кваліфікацій. Для 
стимулювання індивідів вкладати ресурси у 
власне навчання може бути створена сис-
тема відшкодування роботодавцями витрат 
своїх працівників (або відкриття додаткових 
можливостей кар’єрного зростання) за умо-
ви, що здобуті знання відповідатимуть тому 
роду діяльності, яку вони виконують на під-
приємстві. Передумовою запровадження 
такої системи є розроблення чітких станда-
ртів присвоєння та визнання кваліфікації, 
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здобутої шляхом закінчення курсів профе-
сійної освіти. 

Підтримуючи попит на професійну підго-
товку, важливо також забезпечити й достат-
ню пропозицію на цьому ринку. Це пов’язано 
з необхідністю подальшого реформування 
системи освіти. Школи та центри професій-
ної підготовки повинні перетворитися на від-
криті навчальні заклади, профільовані під 
інтереси та потреби конкретних цільових 
груп з максимальним використанням можли-
востей сучасних технологій дистанційного 
навчання. Бібліотеки, мультимедійні бази 
даних та інші інформаційні продукти мають 
стати доступнішими завдяки використанню 
можливостей мережі Інтернет й CD-ROM. 
Планується максимально сприяти адаптації 
інтерактивного телебачення та спеціалізова-
них кабельних каналів до персональних пот-
реб користувачів. Зрештою, варто заохочу-
вати компанії до пошуку нових форм органі-
зації роботи з метою адаптації до концепції 
організацій, що сприяють навчанню. 

Надзвичайно важливим елементом забез-
печення загального доступу до постійного 
навчання є активне налагодження кооперації 
між усіма соціальними партнерами для най-
точнішого визначення потреб ринку праці, 
обміну передовим досвідом та оперативнішо-
го застосування винайдених ідей на практиці. 

Варто відзначити, що чимало заходів ЄС, 
спрямованих на інвестування у людський 
розвиток, вже набули пріоритетності в Укра-
їні, але в цій сфері виникають специфічні 
національні проблеми. Наприклад, повне 
забезпечення базовою середньої освітою, 
максимальний доступ до вищої освіти для 
України не є особливою проблемою. Для 
нашої держави більш характерні проблеми 
працевлаштування людей з вищою освітою, 
оскільки система освітніх послуг значною 
мірою не відповідає потребам ринку праці. 

Складніша ситуація із професійним на-
вчанням і перепідготовкою. З метою підви-
щення конкурентоспроможності безробітних 
державна служба зайнятості здійснює їх 
професійне навчання (підготовка, перепідго-
товка, підвищення кваліфікації). У 2007 р. 
тільки 9,5% зареєстрованих безробітних про-
ходили професійне навчання, хоча позитив-
ним є те, що це на 12,8% більше, ніж у 
2006 р. Із загальної кількості безробітних, які 
закінчили навчання, 68,4% – навчалися з 
метою підвищення своєї кваліфікації, 22,2% 
– пройшли перепідготовку на іншу професію, 
а решта (9,4%) – вперше здобули професій-
ну освіту [5]. 

Досить гостро стоїть проблема підви-
щення кваліфікації працівників. За даними 
Федерації профспілок України, періодич-
ність підвищення кваліфікації становить 

один раз на 12,5 року, а в країнах ЄС це ві-
дбувається раз на 2–3 роки [3]. Щоправда, 
для вирішення цих проблем внесені відпо-
відні зміни до законодавства щодо профе-
сійно-технічної освіти. Закон України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо професійно-технічної освіти” від 
11.09.2003 р. № 1158-IV закріпив ряд поло-
жень, які дають змогу покращити фінансу-
вання професійної підготовки, запроваджу-
вати сучасні форми навчання (дистанційна 
освіта), розвивати мережу навчальних за-
кладів різних організаційних форм та забез-
печувати професійну підготовку відповідно 
до вимог ринку праці. Практично створена 
нормативно-правова база для забезпечення 
можливостей постійного навчання та підви-
щення кваліфікації. 

IV. Висновки 
Однією з передумов сталого економічно-

го розвитку регіонів та країни в цілому є 
людські ресурси, а саме: якість, уміння та 
мобільність робочої сили, у тому числі її 
здатність адаптуватися до технологічних й 
організаційних змін. Основними заходами 
державної політики, спрямованими на під-
вищення адаптивної спроможності людсь-
ких ресурсів, мають стати підтримка підпри-
ємництва та збільшення бази для створення 
робочих місць, забезпечення гнучкості та 
безпеки на ринку праці, розвиток і поширен-
ня наукових досліджень та інновацій, а та-
кож забезпечення загального доступу до 
постійного навчання. 
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Annotation 
The main subject of this Article is to deter-

mine a new role of regions in international rela-
tions (with regard to the EU experience), main 
features of state governance in Ukraine in this 
field and ways of its improvement. 

Анотація 
У статті йдеться про новітню роль регіо-

нів у системі зовнішніх відносин з урахуван-
ням досвіду європейських держав, засади 
державного управління у сфері зовнішніх 
відносин та шляхи його вдосконалення в 
Україні на регіональному рівні. 

Ключові слова 
Регіоналізація, децентралізація влади, 

державне управління, зовнішні відносини. 
І. Вступ 
На початку ХХІ ст. процес глобалізації 

став визначальним фактором впливу на по-
літичну, економічну, соціальну і культурну 
сфери держав у цілому та їх структурні 
суб’єкти – регіони. Традиційна сфера ком-
петенції будь-якої держави (унітарної або 
федеративної) – міжнародні відносини – 
також набувають нових рис та органічно 
інтегруються з державного рівня на інші – 
наддержавний та субдержавний. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути процес набуття 

регіоном нових функцій як суб’єкта зовнішніх 
відносин та запропонувати шляхи вдоскона-
лення державного управління у цій царині. 

ІІІ. Результати 
Питанню зростання самостійності регіонів, 

регіоналізму та децентралізації, ролі й місця 
регіонального управління в процесі становлен-
ня, вдосконалення та реалізації положень, що 
визначають формування регіонального рівня 
управління в європейських державах, присвя-
чені наукові розробки таких зарубіжних і вітчиз-
няних учених, як: Д. Ален, П. Бєленький, Ю. Бє-
локонь, Г. Волес, М. Келлі, Є. Кіш, І. Корте-
Реаля, Т. Ларссон, М. Лендьєл, М. Мальський, 
Н. Мікула, К. Номден, Ф. Петітвілль, І. Сту-
денников, О. Тоффлер, Г. Тоффлер, 
Л.Дж. Шарп та ін. 

Для регіонів держав безпосередня 
участь у процесі міжнародної торгівлі, інвес-
тиційної співпраці, залучення додаткових 
позабюджетних фінансових інструментів 
економічного розвитку стає новою сферою 
діяльності, новим викликом часу. Як наслі-
док, це відображається на перерозподілі 

повноважень “держава – регіон” у ряді галу-
зей. З’являються нові форми міжнародного 
співробітництва – регіональні. У прийнятій 
Європарламентом у 1988 р. Хартії регіона-
лізму в ЄС, регіон визначено як гомогенний 
простір, що має фізико-географічну, етнічну, 
культурну, мовну спільність господарських 
структур та історичної долі [6, с. 26]. Регіон 
розуміється як керована територія, така, що 
не має суверенітету. Активна лібералізація 
економічної взаємодії в регіональних інтег-
раційних об’єднаннях поступово стає осно-
вою розвитку міжнародного співробітництва. 
Звідси можна зробити висновок, що з пер-
шорядного значення регіоналізації у подо-
ланні бар’єрів випливає і ключова роль регі-
онів у процесі глобалізації. 

Процеси децентралізації владних повно-
важень і регіоналізації державної політики 
також стосуються сфери міжнародних від-
носин. У зв’язку із цим дуже актуальним є 
посилення концепції саморозвитку регіонів, 
що відповідає тенденціям та викликам, з 
якими стикаються сучасні розвинені держа-
ви. В її основі – розвиток регіонів, який від-
бувається з урахуванням їх особливостей та 
інтересів через передачу відповідальності 
за цей процес місцевій владі [4]. 

Ідея саморозвитку регіонів відповідає те-
орії регіонального розвитку, відомій під на-
звою “новий регіоналізм”, яка сформувалася 
на рубежі ХХ–ХХІ ст. і є характерною для 
всієї системи міжнародних відносин. Прибі-
чники теорії нового регіоналізму вважають, 
що регіональний розвиток повинен ґрунту-
ватися, насамперед, на внутрішньому поте-
нціалі – місцевій економіці та перевагах мі-
жсекторального виробництва з передачею 
значної частини владних повноважень, у 
тому числі й щодо певних аспектів міжнаро-
дного співробітництва, регіональним орга-
нам [7]. Ідеї нового регіоналізму здобули 
широку підтримку в політиці Євросоюзу, 
адже наднаціональна регіональна політика 
ЄС здійснюється для доповнення і посилен-
ня регіональної політики держав – його чле-
нів у напрямі зменшення міжрегіональних 
соціально-економічних контрастів і збіль-
шення ефективності міжрегіональної (у тому 
числі й міждержавної на регіональному рів-
ні) інтеграції в масштабах цієї структури. 

Реалізація ідеї нового регіоналізму перед-
бачає не стільки співпрацю з державою вза-
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галі, як з окремими регіонами, що набувають 
нових ознак суб’єктів у міжнародних процесах 
та отримують право на самостійні дії. 

В основі концепції регіонального саморо-
звитку – залучення регіону до співпраці з 
глобальним ринком загалом [3]. Наприклад, 
протягом останніх двох десятиліть регіони 
Євросоюзу докладають значних зусиль для 
підвищення своєї ролі в загальній структурі 
ЄС, розширення власних прав у всіх сферах 
політичного, суспільного, економічного й 
культурного життя, внаслідок чого постало 
питання створення субнаціонального рівня 
управління регіональними процесами в ЄС. 

Сьогодні можна стверджувати, що, крім 
традиційних рівнів влади, наднаціонального 
й національного, в ЄС формується третій 
рівень управління – регіональний [7]. 

Яскравими прикладами є процеси деце-
нтралізації та деконцентрації у Німеччині, 
Франції, Іспанії, Італії, Австрії, Бельгії та ін-
ших країнах ЄС [8]. Вони полягають здебі-
льшого в розширенні прав місцевої влади 
на управління всіма сферами життя насе-
лення, а також у деконцентрації фінансів та 
економічній самостійності у задоволенні ре-
гіональних потреб. У регіоналізованих уні-
тарних державах – Великобританії, Італії, 
Іспанії – існують обрані регіональні уряди з 
конституційним статусом, законодавчими 
повноваженнями й високим рівнем автоно-
мії. Наприклад, усе більшої самостійності у 
вирішенні місцевих проблем домагаються 
Шотландія, Уельс та інші регіони Великоб-
ританії. Аналогічні тенденції спостерігають-
ся й в Іспанії, Франції та ін. Намітилася вона 
і в Україні. Це виявилося у створенні й існу-
ванні на її території Автономної Республіки 
Крим, розширенні повноважень регіональ-
них органів влади. 

Отже, сьогодні спостерігається процес 
набуття регіонами статусу основних еконо-
мічних та управлінських одиниць у Європі. 
Вони значно посилили свої економічний та 
політичний (у тому числі щодо зовнішніх 
зв’язків) статус і можливості, й уже не 
сприймаються лише як адміністративно-
територіальні об’єднання [3]. 

Внутрішня та зовнішня міжрегіональна 
співпраця в рамках ЄС передбачає функці-
онування центрів управління, проміжних між 
національними та місцевими рівнями. 

На регіональному рівні максимально повно 
виявляється принцип багатоманітності органі-
заційних зв’язків, який розкриває реальні вер-
тикальні й горизонтальні організаційні взаємо-
дії органів державної влади і місцевого самов-
рядування в системі державного управління. 
Питання децентралізації влади та деконцент-
рації фінансових ресурсів тісно пов’язані зі 
створенням і функціонуванням у рамках ЄС 
агентств регіонального розвитку. Найпошире-
нішою є така організаційна форма агентства 
регіонального розвитку, як державна інвести-

ційна корпорація. В основу її діяльності покла-
дено політику концентрації державних інвести-
цій, які спрямовувалися б на розвиток міст, а ті, 
у свою чергу, справляли б позитивний еконо-
мічний вплив на відсталу економічну перифе-
рію. Від політики домінування державних інве-
стицій у країнах – членах ЄС поступово пе-
рейшли до пайового фінансування регіональ-
них проектів з боку федерального центру, регі-
ону або місцевих громад, що сприяло 
об’єднанню всіх груп інтересів заради досяг-
нення цілей регіонального розвитку. У Бельгії, 
наприклад, є регіональні інвестиційні компанії, 
які стимулюють створення, реконструкцію та 
розширення приватних фірм, сприяють ство-
ренню нових державних компаній. Є також ре-
гіональні корпорації розвитку, які управляють 
регіональними банками даних, підтримують 
секторальні інтереси тощо. У Швеції діють 
державні регіональні компанії, що беруть пайо-
ву участь у реконверсії підприємств і організа-
ції виробництва нових товарів, підтримують 
малі й середні підприємства. У Нідерландах 
головною метою державних компаній регіона-
льного розвитку є вдосконалення економічної 
структури регіонів і розв’язання проблеми без-
робіття. Вони стимулюють розвиток власного 
потенціалу провінцій і посилення зв’язків між 
регіональною та національною промисловістю. 
Агентства регіонального розвитку роблять зна-
чний внесок у створення міжрегіональних 
об’єднань і сприяють становленню конкурен-
тоспроможних регіонів на теренах Європи. 
Країни ЄС демонструють успішний приклад 
розуміння регіонального розвитку та прове-
дення грамотної регіональної політики. 

Країни Центральної та Східної Європи, 
включаючи безпосередніх сусідів України, 
впродовж 1990-х рр. також нагромадили чима-
лий досвід регіонального управління, що є ці-
кавим для України. Практично у всіх централь-
но-європейських державах у системі центра-
льних органів влади створені й діють інституції, 
що безпосередньо опікуються регіональним 
розвитком: міністерство місцевого розвитку в 
Чеській Республіці, міністерство довкілля і ре-
гіональної політики та національна рада регіо-
нального розвитку в Угорщині, національна 
рада регіонального розвитку в Румунії, мініс-
терство регіонального розвитку в Польщі тощо. 
У згаданих державах діють також відповідні 
структури безпосередньо в регіонах і саме на 
ці структури покладена значна відповідальність 
за реалізацію регіональної політики. Так, в Уго-
рщині з 1996 р. функціонують повітові ради 
розвитку, в Румунії та Польщі – агентства регі-
онального розвитку, які об’єднують представ-
ників органів місцевого самоврядування, вико-
навчої влади, громадських організацій, суб’єк-
тів підприємництва [5]. 

В Україні, порівняно з європейським дос-
відом, можна визначити три типи структур 
регіонального рівня управління: державне 
управління на регіональному рівні, держав-
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не регулювання регіонального розвитку, 
регіональне управління. 

З огляду на сучасні світові тенденції, зро-
стання ролі регіонів як суб’єктів міжнародних 
відносин, для України постає питання вдос-
коналення адміністративно-територіального 
устрою, неврегульованості відносин “центр – 
регіони”, міжрегіональних відносин, відносин 
органів державної влади і місцевого самов-
рядування на регіональному рівні, форму-
вання та розвитку мережі інституцій управ-
ління регіональним розвитком. 

В Україні реалізовано континентальну 
систему регіонального управління (з актив-
ною роллю держави в місцевих справах), за 
якою на регіональному рівні діють територі-
альні підрозділи центральних органів вико-
навчої влади, місцеві державні адміністрації 
та органи місцевого самоврядування. І саме 
в площині діяльності цих гілок влади існує 
ряд невирішених питань: неузгодженість і 
дублювання повноважень місцевих держав-
них адміністрацій та органів місцевого са-
моврядування, що, у свою чергу, зумовило 
невизначеність зон їхньої відповідальності; 
відсутність належного ресурсного забезпе-
чення виконання делегованих повноважень; 
невизначеність принципів типологізації регі-
онів для цілей державного регулювання їх 
розвитку; відсутність механізмів запрова-
дження у практику регіонального управління 
договірних відносин на всіх рівнях – від на-
ціонального до місцевого. 

У вітчизняному законодавстві регіони 
ототожнюються з адміністративно-терито-
ріальними одиницями вищого рівня (АРК, 
області, м. Київ і Севастополь), які згідно з 
конституційними положеннями не є право-
вими суб’єктами, за винятком Автономної 
Республіки Крим та м. Київ і Севастополь. 
Відповідно, забезпечити соціально-еконо-
мічний розвиток регіону можна тільки за 
умови оптимального співвідношення функ-
цій адміністрування і регулювання, узго-
дження цілей, інтересів і ресурсів двох видів 
публічної влади в системі регіонального 
управління. 

Збалансованість регіонального розвитку 
передбачає дотримання особливої для кожної 
регіональної системи пропорції складових її 
потенціалу, утворення елементів, яких бракує 
структурі регіону, та подолання деструктивно-
сті інших складових, стимулювання внутріш-
ньорегіональних і міжрегіональних зв’язків. 

У регіонах України діють такі державні та 
недержавні інституції, які впливають чи по-
тенційно можуть впливати на регіональний 
розвиток і регіональне управління: 
– місцеві органи державної виконавчої 

влади; 
– територіальні органи центральних орга-

нів виконавчої влади; 
– органи місцевого самоврядування; 

– окремі суб’єкти підприємництва чи їх 
структурні підрозділи; 

– об’єднання громадян та їх структурні 
підрозділи, які відповідно до своїх стату-
тів займаються проблемами регіональ-
ного розвитку (місцеві відділення Асоці-
ації міст, Спілки лідерів місцевих і регіо-
нальних влад України та аналогічні 
об’єднання громадян з місцевим стату-
сом), а також профспілки [1]. 

Факультативними учасниками регіональ-
ного управління є національні адміністрації 
транснаціональних регіонів (єврорегіонів) [2]. 

Діяльність вказаних інституцій, спрямова-
на на ефективний регіональний розвиток, 
сьогодні не координується. Потреба в такій 
координації існує тому, що вирішити питання 
регіонального розвитку лише через структу-
ри виконавчої влади чи місцевого самовря-
дування неможливо, як і досягти цілей регіо-
нального розвитку виключно через громад-
ські об’єднання чи бізнесові структури. 

Це стосується й такої сфери, як зовнішні ві-
дносини. Система управління зовнішніми від-
носинами в Україні складається з кількох мініс-
терств, відомств та організацій з точки зору 
вертикалі влади залежно від профілю компе-
тенції. На регіональному рівні провідниками 
політики є як регіональні представництва цих 
установ, так і обласні та районні державні ад-
міністрації, виконавчі органи муніципалітетів 
(міських рад). Також у цій сфері задіяні і вище-
згадані установи (регіональні представництва 
ТПП, Асоціація міст, адміністративні органи 
єврорегіонів, спільні міжрегіональні комісії то-
що). Як показує досвід, взаємодія між цими 
установами є спорадичною. Не враховуються 
й інтереси громади через недостатню участь 
представницьких органів у цих процесах. 

Саме тому, щоб система працювала зла-
годжено, слід не лише здійснювати координа-
цію суто механічно, а ставитися до координа-
ції й менеджменту проблем, менеджменту 
державної політики стратегічно. Наявна пот-
реба перегляду та визначення ролі регіонів у 
процесі міжнародної співпраці, формулюван-
ня чіткої моделі й інституційної системи коор-
динації політики “центр – регіон” у сфері зов-
нішніх відносин на регіональному рівні. 

Світова практика засвідчує, що сфера між-
народного співробітництва регіонів не обме-
жується такими поняттями, як транскордонне, 
міжрегіональне та міжтериторіальне співробі-
тництво [2]. В Україні, за умов розширення 
спектра зовнішніх зв’язків регіонів, новітні їх 
форми не знайшли системного інституційного 
втілення, не вироблені адекватні механізми їх 
ефективного розвитку та контролю. Також 
відсутня відповідна законодавча та нормати-
вна база таких відносин, не визначені чітко 
державні, регіональні та місцеві органи, які 
повинні здійснювати управління міжтериторі-
альною, транскордонною, іншими складовими 
зовнішнього співробітництва регіонів, не ви-
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значена чітко структура та функції інституцій 
державного управління в цій сфері. 

Проте час вимагає, як уже зазначалося, 
формування системи координації діяльності 
регіонів у сфері зовнішніх відносин у цілому, як 
на горизонтальному рівні (регіональні та місце-
ві органи влади та місцевого самоврядування), 
так і на вертикальному рівні (державні органи 
влади (управління) – регіон). Адже часто неза-
безпеченість такої координованості призводить 
до традиційних проблем – дублювання управ-
лінських функцій, відсутності чіткого розподілу 
повноважень і відповідальності. 

Так, наприклад, питання зовнішньоеко-
номічних зв’язків на центральному рівні є 
предметом компетенції Уряду (Міністерство 
економіки, Міністерство закордонних справ, 
інші галузеві міністерства, відомства та ус-
танови), на регіональному рівні – обласних, 
районних державних адміністрацій, відпові-
дних територіальних органів центральних 
органів державної виконавчої влади. При 
цьому структурно невизначеною є система 
координації дій цих інституцій. Відсутня та-
кож координація дій у цій сфері й на горизо-
нтальному рівні (регіональні органі виконав-
чої влади – органи місцевого самовряду-
вання). Це часто призводить до неузгодже-
ності у діях, а також до політичних наслідків, 
особливо у прикордонних регіонах України 
(політична позиція депутатів обласних та 
місцевих рад може відрізнятися від офіцій-
ної державної лінії, якої дотримуються адмі-
ністрації). Як наслідок – негативні економічні 
або політичні наслідки, ліквідувати які необ-
хідно на центральному рівні. 

Через це також унеможливлюється пер-
спективне стратегічне планування політики 
регіонів з метою реалізації тих чи інших по-
треб регіонального розвитку через інстру-
менти міжнародного співробітництва. Такий 
стан справ зумовлює спорадичність і фор-
малізацію дій органів регіонального та міс-
цевого управління щодо використання між-
народних механізмів при формуванні еко-
номічних стратегій регіонального розвитку. 

Причина зазначених проблем пов’язана з 
концептуальним рівнем. Це відсутність за-
конодавчого закріплення стратегії регіона-
льної політики з урахуванням сегмента зов-
нішніх відносин, чіткого визначення повно-
важень органів регіонального управління та 
їх розмежування в процесі координації й 
формування міжнародної політики регіону. 

Делегування більших повноважень регіо-
ну у сфері міжнародних економічних, гума-
нітарних зв’язків мало б ще один позитив-
ний результат – допомогло б запобігти про-
блемі надмірної політизації відносин, що 
перешкоджає об’єктивним напрямам спів-
праці. 

Одним з основних принципів формування 
системи відносин на рівні “центр – регіони” має 
стати політика децентралізації (з обмеженнями 

щодо специфічних сфер зовнішньої політики 
держави – безпека, формування стратегії полі-
тичного курсу тощо) у сфері економіки, гумані-
тарної та соціальної політики регіонів. Разом з 
децентралізацією необхідно чітко визначити 
розподіл повноважень між інститутами здійс-
нення політики у сфері зовнішніх відносин. 
Водночас важливо визначити координаційний 
центр на рівні органів представницької влади 
(обласної ради), який би через свої виконавчі 
органи здобув визначальну роль у формуванні 
стратегії зовнішніх відносин регіону, контролю-
вав і корегував процес її здійснення та був би 
відповідальним перед центральними органами 
влади за процес здійснення міжнародних 
зв’язків регіону. Інакши кажучи, процес має бу-
ти двонаправленим – децентралізація повно-
важень “держава – регіон” та концентрація по-
вноважень на рівні регіону. 

Окремим, надзвичайно важливим елементом 
у створенні ефективної системи управління у 
сфері зовнішніх відносин повинно бути законодав-
че розмежування політичної та управлінської 
складової цього процесу. Розробляти та запрова-
джувати стратегію розвитку міжнародних зв’язків з 
точки зору повноважень регіонів мають професійні 
управлінські кадри, а не представники політичної 
складової процесу управління. Це дасть змогу 
запобігти небажаним змінам та зберегти спадко-
вість у реалізації дво- та багатосторонніх міжнаро-
дних зв’язків регіонів. Для економічної та гуманіта-
рної сфер – основних складових зовнішніх відно-
син регіонів – питання спадковості та передбачу-
ваності, гарантій є найвизначальнішими. 

При реалізації регіональних проблем не-
обхідно максимально використовувати ме-
тоди контрольного типу та непрямого впли-
ву. Очевидно, що будь-яка нова управлінсь-
ка структура, створена на регіональному 
рівні, буде ефективною лише в тому випад-
ку, коли вона не буде дублювати існуючі 
інституції, перш за все, місцеві органи вико-
навчої влади та органи місцевого самовря-
дування, але при цьому буде вписуватися в 
контекст Концепції адміністративної рефор-
ми та зможе успішно координувати діяль-
ність усіх суб’єктів регіонального розвитку й 
отримувати шляхом такого узгодження інте-
гральний результат, спрямований на забез-
печення сталого розвитку регіонів в Україні. 

IV. Висновки 
При збереженні конституційного унітарного 

устрою держави з метою вдосконалення сис-
теми координації політики у сфері зовнішніх 
відносин слід звернути увагу на досвід багато-
рівневого врядування, дієвість якого доводить 
досвід Європейського Союзу та інших країн 
світу. Отже, з точки зору сучасних вимог світо-
вого процесу глобалізації державна політика у 
сфері міжнародних відносин на регіональному 
рівні потребує певної корекції. У першу чергу 
така корекція має відбутися через наділення 
більшими повноваженнями органів місцевого 
самоврядування на рівні обласних та місцевих 
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рад, у тому числі у сфері зовнішніх, перш за 
все, економічних відносин регіону. Повнова-
ження регіонів та інститутів державного управ-
ління щодо розробки та реалізації зовнішньое-
кономічної стратегії слід визначити в новому 
Законі України “Про засади державної регіона-
льної політики”. У сучасних умовах регіони на-
бувать все більшої ваги у сфері зовнішніх від-
носин, тому є нагальна потреба в удоскона-
ленні системи державного управління в цьому 
напрямі. 
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Annotation 
Questions are examined in relation to ref-

ormation in Ukraine of the institutsiynoy state 
control system in the sphere of telecommuni-
cations and informatization. 

Анотація 
Розглянуто питання щодо реформування 

в Україні інституційної системи державного 
управління у сфері телекомунікацій та інфо-
рматизації. 

Ключові слова 
Державне управління, політична стабіль-

ність, інформаційне суспільство. 
І. Вступ 
Успішне використання інформаційних та 

комунікативних технологій у всіх сферах 
буття суспільства стало реальністю. Інфор-
мація поступово не лише перетворюється 
на товар, а й стає головним засобом суспі-
льного виробництва. Від спроможності дер-
жави запропонувати ефективну державну 
політику в інформаційній сфері, прозорий та 
відкритий механізм державного управління, 
залучити громадян до прийняття соціально 
важливих рішень, сприяти становленню 
ефективних суспільних комунікацій та демо-

кратичних стандартів у наданні інформацій-
них послуг залежить розвиток країни в май-
бутньому та її політична стабільність. Крім 
того, сучасний стан розвитку інформаційних 
мереж не залишає жодній країні шансу на 
ізольованість, вимагає володіння навичками 
і стандартами для організації ефективних 
комунікацій. Потреби широкомасштабного 
впровадження інформаційно-телекомуні-
каційних технологій у різні сфери життя, 
створення сучасної інформаційно-телеко-
мунікаційної інфраструктури з метою пере-
ходу до інформаційного суспільства в Укра-
їні, так само як і в інших країнах, передба-
чають вироблення відповідної позиції дер-
жави з цих питань, створення нею економіч-
них, правових та організаційних передумов 
для розвитку цих процесів. Однією з таких 
умов є розроблення в країні адекватних ін-
ституційних засад управління як у сфері те-
лекомунікацій та інформатизації зокрема, 
так і в інформаційній сфері в цілому, з ура-
хуванням сучасних тенденцій розвитку ін-
формаційного суспільства. 

Створена в Україні інституційна система 
державного управління у сфері телекомуні-
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кацій та інформатизації не свідчить про ус-
відомлення державою стратегічного зна-
чення створення сучасної інформаційно-
телекомунікаційної інфраструктури з метою 
побудови інформаційного суспільства. Не-
керованість процесів інформатизації в краї-
ні, відхід від вироблених і прийнятих прин-
ципів державного управління інформатиза-
цією, недоліки механізмів координації, фор-
мування та коригування Національною про-
грамою інформатизації, безумовно, не 
сприяли консолідації зусиль суспільства на 
виконання завдань, які постають перед 
державним управлінням щодо організації 
діалогу влади і суспільства, підвищення 
якості державної політики з урахуванням 
думки громадськості, забезпечення консти-
туційного права громадян на інформацію та 
участь в управлінні державними справами, 
інституалізації суспільних комунікацій, уне-
можливлення монополізму на інформаційні 
джерела тощо. Крім того, існуюча система 
органів державного управління інформацій-
ною сферою загалом не враховує основних 
сучасних та перспективних тенденцій роз-
витку інформаційного суспільства, зокрема 
до технологічної, економічної та інших різ-
новидів конвергенції в інформаційній сфері, 
що зумовлено поширенням новітніх цифро-
вих технологій. У зв’язку із цим причин осо-
бливої актуальності серед проблем органі-
заційного забезпечення цього суспільного 
поступу набуває проблема реформування 
існуючої системи органів державного 
управління інформаційною сферою в Украї-
ні, її адаптації до сучасних умов розвитку 
інформаційного суспільства. Підвищення 
ефективності використання інформаційних 
технологій та національних інформаційних 
ресурсів для забезпечення виконання за-
вдань стратегії розвитку держави безпосе-
редньо залежить від системи державного 
управління інформаційною сферою. 

З огляду на вищезазначене, цілком зако-
номірно, що останнім часом питанням дос-
лідження інституціональних засад держав-
ного управління телекомунікаціями та інфо-
рматизацією приділяється значна увага в 
науковій літературі, зокрема, такими авто-
рами, як: І. Арістова, В. Брижко, Ю. Бурило, 
В. Фурашев, О. Фурашев, В. Цимбалюк, 
М. Швець та інші. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути питання щодо 

реформування в Україні інституційної сис-
теми державного управління у сфері теле-
комунікацій та інформатизації. 

ІІІ. Результати 
На активізацію рівня реального держав-

ного управління інформаційною сферою 
спрямовані заходи нещодавньої реорганіза-
ції Державного департаменту з питань 
зв’язку та інформатизації шляхом створення 

на базі управління інформатизації цього Де-
партаменту Державного комітету інформа-
тизації України як центрального органу ви-
конавчої влади, діяльність якого спрямову-
ється та координується Міністром транспор-
ту та зв’язку. Погоджуючись, у принципі, з 
тим, що саме відокремлення функцій дер-
жавного управління інформаційною сферою 
від інших та їх конкретизація дають змогу 
підвищити рівень реального державного 
управління інформаційною сферою, проте 
не можемо погодитися з формою його за-
провадження (у вигляді комітету) та сферою 
його відповідальності, яка зводиться виклю-
чно до процесів інформатизації. Критеріями 
ефективної роботи новоствореного органу 
мають стати такі показники, як: кількість 
комп’ютерів та користувачів мережі Інтернет 
(у тому числі із широкосмуговим доступом), 
а також  динаміка зниження вартості трафі-
ка, частка сектора інформаційних технологій 
у ВВП та поліпшення позицій країни в між-
народних рейтингах електронної та мере-
жевої готовності. 

По-перше, стратегічна важливість питань 
побудови інформаційного суспільства дик-
тує необхідність визнання державою за-
вдань розвитку інформаційно-телекомуні-
каційної інфраструктури та розбудови інфо-
рмаційного суспільства як найважливіших 
пріоритетів державної соціально-економіч-
ної політики. Це означає забезпечення мо-
жливості здійснення впливу органом, відпо-
відальним за реалізацію державної політики 
інформатизації, на формування всієї соціа-
льно-економічної політики в країні, тобто 
передбачає можливість безпосередньої 
участі у виробленні урядової політики. Ста-
тус державного комітету, агентства чи комі-
сії не дає такої можливості, адже голови цих 
органів не входять до складу Кабінету Міні-
стрів України, відтак, подібні органи беруть 
участь у виробленні урядової політики лише 
опосередковано (вносячи пропозиції щодо 
формування державної політики відповід-
ним членам Кабінету Міністрів України) [9], 
що не може задовольнити потреби держав-
ної політики інформатизації. Єдиним прийн-
ятним форматом подібного органу держав-
ного управління може бути лише Міністерс-
тво як головний (провідний) орган у системі 
центральних органів виконавчої влади в 
забезпеченні впровадження державної полі-
тики у визначеній сфері діяльності. При 
цьому слід відзначити, що статус Міністерс-
тва не звужений до здійснення виключно 
галузевого управління, а передбачає також 
здійснення міжгалузевого (функціонального) 
управління з питань, віднесених до його 
компетенції [3, с. 68]. 

По-друге, цей орган центральної вико-
навчої влади має бути об’єктивним і неза-
лежним, міжгалузевим та міжрегіональним, 
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підпорядковуватися Кабінету Міністрів Укра-
їни. Враховуючи важливість цього напряму 
життєдіяльності суспільства на сучасному 
етапі розвитку, цей орган центральної вико-
навчої влади повинен бути підзвітний не 
тільки Кабінету Міністрів України, а й Вер-
ховній Раді України [11, с. 74]. 

По-третє, розбудова сучасної інформа-
ційно-телекомунікаційної інфраструктури в 
умовах, коли спостерігається тенденція до 
технічної конвергенції телекомунікаційних та 
інформаційних технологій [2, с. 205], об’єк-
тивно передбачає здійснення збалансова-
ного та чітко скоординованого державного 
управління як телекомунікаційною галуззю, 
так і сферою інформатизації, передусім на 
рівні технічної політики. Отже, саме специ-
фіка об’єкта управління вимагає здійснення 
державного управління єдиним суб’єктом 
управління, інакше кажучи, поєднання фун-
кцій державного управління телекомунікаці-
ями та інформатизацією в єдиному управ-
лінському центрі. Враховуючи тенденції до 
технічної конвергенції засобів телекомуніка-
цій та інформатизації, шляхом об’єднання 
органів управління телекомунікаціями та 
інформатизацією свого часу пішли деякі 
країни, які сьогодні швидко розвивають сек-
тор інформаційно-телекомунікаційних тех-
нологій. Наприклад, Індія в 1999 р. 
об’єднала міністерство зв’язку та міністерс-
тво інформаційних технологій [12, с. 20]. 
Здійснення державного управління інфор-
матизацією у відриві від телекомунікацій, на 
наш погляд, є необґрунтованим. Зважаючи 
на вищезазначене, можна погодитися з екс-
пертами ринку телекомунікацій та інформа-
ційних технологій, які наголошують на необ-
хідності поділу Міністерства транспорту та 
зв’язку на два окремих міністерства [8, 
с. 12]. В Україні має бути створене Міністер-
ство зв’язку та інформатизації, яке б здійс-
нювало державне управління телекомуніка-
ціями та інформатизацією. Саме цей орган і 
має виконувати обов’язки центрального ор-
гану виконавчої влади в галузі зв’язку 
(ЦОВЗ), визначені Законом України “Про 
телекомунікації” [6, ст. 155], та реалізовува-
ти положення Закону України “Про Концеп-
цію Національної програми інформатизації” 
[4, ст. 182] і Закону України “Про Національ-
ну програму інформатизації“ [5, ст. 181]. Ра-
зом з тим створення окремого міністерства 
не дасть особливої користі, якщо його дія-
льність буде зосереджена на реалізації За-
кону України “Про телекомунікації” та Наці-
ональної програми інформатизації. Це має 
бути якісно нове міністерство, основою ро-
боти якого стала б реалізація програм дер-
жавної підтримки розвитку виробництва ін-
формаційно-телекомунікаційних технологій, 
економічне стимулювання інноваційних про-
ектів у цій сфері, зокрема, за допомогою 

важелів субсидування, пільгового кредиту-
вання, цільового інвестування в інноваційні 
проекти у зазначеній сфері. 

Як показав час, вирішення багатьох пи-
тань у галузі телекомунікацій, передусім 
тих, що пов’язані з економічними та деякими 
організаційними аспектами функціонування 
цієї галузі та її суб’єктів, в умовах сучасної 
України вимагають дещо інших підходів до 
побудови органів державного управління 
телекомунікаціями. Так, зі слів одного з ав-
торів Закону України “Про телекомунікації” 
Ю. Луценка під час парламентських слухань 
[7, с. 58–59], можна зрозуміти, що пробле-
ми, пов’язані з ліцензуванням діяльності в 
галузі телекомунікацій, стали однією з при-
чин створення ще одного державного орга-
ну в цій галузі – Національної комісії з пи-
тань регулювання зв’язку (НКРЗ) з широки-
ми регуляторними повноваженнями. 

Так, ЦОВЗ виконує державно-управлінські 
функції, пов’язані з реалізацією технічної полі-
тики в галузі зв’язку, а НКРЗ вирішує питання 
переважно адміністративного та економічного 
характеру, такі як ліцензування, тарифне ре-
гулювання, нагляд і контроль за дотриманням 
законодавства у сфері телекомунікацій. Для 
вирішення цих питань більше підходить коле-
гіальний принцип діяльності органу управлін-
ня, що гарантує об’єктивність та неупередже-
ність, а також захист від проявів корупції в 
діяльності цього органу. 

При цьому потрібно відзначити, що, незва-
жаючи на термінологічне розмежування в За-
коні України “Про телекомунікації” понять дер-
жавного управління і регулювання, НКРЗ слід 
вважати органом державного управління, адже 
до його повноважень входять ліцензування та 
реєстрація, здійснення нормативного регулю-
вання діяльності операторів та провайдерів 
телекомунікацій, нагляду і контролю у сфері 
телекомунікацій, які традиційно асоціюються з 
формами та методами державного управління. 
Саме поняття “регулювання” в адміністратив-
но-правовій науці розглядається лише як одна 
із загальних функцій державного управління. 
Тому обидва органи здійснюють державне 
управління у сфері телекомунікацій, щоправда, 
різними методами і в різних формах. 

Розглядаючи питання регулювання у сфері 
телекомунікацій та інших галузях інформацій-
ної діяльності, не можемо обійти увагою вже 
порушене питання технологічної, або як її ще 
часто називають, цифрової ковергенції та її 
наслідків для подальшого розвитку всієї інфо-
рмаційної сфери та побудови організаційно-
правових засад державного управління (у ча-
стині, що стосується регулювання) цією сфе-
рою в Україні [1, с. 278]. 

Річ у тім, що конвергенція телекомуніка-
ційних та інформаційних технологій стосу-
ється не тільки самих галузей зв’язку, вироб-
ництва засобів телекомунікації та інформа-
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тизації, виробництва програмного забезпе-
чення тощо. Конвергенція в повному сучас-
ному розумінні цього терміна, як свідчать 
сучасні тенденції розвитку інформаційного 
суспільства в розвинутих країнах світу, без-
посередньо відноситься до галузі телерадіо-
мовлення, а також виробництва та надання 
інших мультимедійних інформаційних про-
дуктів і послуг.

 
Зауважимо, що мова тут йде 

не лише про технологічну конвергенцію, а й 
про інші рівні ковергенції, зумовлені нею, 
передусім економічну (ринкову й корпорати-
вну) конвергенцію та ковергенцію в держав-
ному регулюванні інформаційною сферою, 
що вже наявні в багатьох передових країнах 
світу, а в перспективі можливі і в Україні. 

Технологічна конвергенція відбувається 
на рівні як мереж передачі даних, так і тех-
нічних пристроїв, призначених для отри-
мання та обробки цих даних споживачами. 
Раніше, до широкого впровадження новітніх 
цифрових технологій обробки та поширення 
інформації, для надання послуг голосового 
зв’язку і трансляції телерадіопрограм вико-
ристовувалися різні телекомунікаційні ме-
режі, а сьогодні таке чітке розмежування 
зникає. Так, з розвитком мережі Інтернет 
все більше телерадіоорганізацій почали на-
давати доступ до своїх телерадіопрограм не 
лише шляхом трансляції через ефірні або 
кабельні телемережі, а й через надання до-
ступу до своєї аудіовізуальної продукції в 
Інтернеті через звичайні телефонні мережі. 
Таким чином з’явилося Web TV. З упрова-
дженням новітніх стандартів IPTV та поши-
ренням технологій широкосмугового досту-
пу телерадіомовлення в мережі Інтернет 
отримує потужний імпульс для розвитку і 
стане буденним явищем. Розширення ме-
реж мобільного зв’язку 3-го покоління UMTS 
(W-CDMA) та покоління 3.5 HSDPA дає опе-
раторам мобільного зв’язку можливість на-
давати не лише послуги голосового зв’язку, 
а й послуги швидкісної передачі інших видів 
даних, зокрема аудіовізуальної інформації, 
доступ до телерадіопрограм. Таким чином 
з’являється мобільне телебачення. Сьогодні 
воно вже існує в США, Великобританії, Ні-
меччині. Нещодавно мобільне телебачення 
було протестоване в Білорусі. 

Зрештою, через звичайні кабельні й во-
локонно-оптичні мережі (FTTH) оператори 
можуть забезпечувати не лише трансляцію 
телерадіопередач, а й надавати телекому-
нікаційні послуги, такі як доступ до мережі 
Інтернет і послуги телефонного зв’язку. 

Ринкова конвергенція зумовлена техніч-
ною конвергенцією і виражається в тому, що 
одні й ті самі суб’єкти господарської діяль-
ності ведуть свою економічну діяльність од-
разу на декількох різних ринках послуг. Так, 
вже згадані компанії – оператори кабельних 
мереж можуть одночасно надавати як пос-

луги кабельного телебачення, так і доступ 
до мережі Інтернет, а інколи і послуги теле-
фонного зв’язку, тобто різні за змістом пос-
луги, які підпадають під різні режими право-
вого регулювання. Приклади цього є і в 
Україні (компанія “Воля” надає послуги ка-
бельного телерадіомовлення і широкосму-
гового доступу до мережі Інтернет у Києві, 
Львові, Чернівцях та інших містах України). 
Оператори мереж мобільного зв’язку 3-го 
покоління також можуть працювати як на 
ринку зв’язку, так і телерадіомовлення. 

На фоні технологічної конвергенції в 
останнє десятиріччя активно відбуваються 
злиття та поглинання між компаніями, що 
працюють на ринках телекомунікаційних 
послуг, телерадіомовлення, виробництва 
аудіовізуальної продукції (так званого кон-
тенту). Це ще один аспект економічної кон-
вергенції, яку іноді називають ще корпора-
тивною. Прикладів тут можна навести чи-
мало, зокрема придбання іспанською теле-
комунікаційною компанією Telefonica телеві-
зійної компанії Endemol, французькою теле-
комунікаційною компанією Vivendi кіностудій 
та ін. Яскравий приклад – корпорація Time 
Warner, до складу якої входять компанії AOL 
(доступ до мережі Інтернет, інтернет-
послуги зокрема, ICQ, тощо), Time Warner 
Cable (оператор кабельних мереж, надання 
послуг кабельного телебачення, послуг ци-
фрового зв’язку VoIP), Turner Broadcasting 
Systems (мережа телерадіоканалів CNN, 
TNT), HBO (телерадіомовна мережа, послу-
ги платного телебачення, відео на замов-
лення (Video-on-Demand) та ін.), кіностудії 
Warner Brothers, New Line Cinema. Після 
придбання компанією NTL оператора мобі-
льного зв’язку Virgin Mobile ця група компа-
ній зможе надавати своїм клієнтам цілий 
пакет комунікаційних послуг, що включати-
муть кабельне телебачення, мобільний і 
фіксований телефонний зв’язок та доступ 
до мережі Інтернет на території Великобри-
танії. Таким чином, відбувається створення 
потужних інтегрованих комунікаційних ком-
паній, присутніх одразу на ринках послуг 
зв’язку, телерадіомовлення, виробництва 
аудіовізуальної продукції [10, с. 5]. 

На фоні зазначених процесів у провідних 
країнах світу відбувається переосмислення 
підходів до різних аспектів регулювання у 
сферах телекомунікацій, телерадіомовлення, 
виробництва та розповсюдження аудіовізуа-
льної продукції з урахуванням вищенаведе-
них тенденцій конвергентного розвитку цих 
сфер. Одним з основних результатів цього 
переосмислення в багатьох передових краї-
нах світу, зокрема таких як Італія, Великоб-
ританія, Австрія, Австралія, ПАР, стало ре-
формування системи державних органів ре-
гулювання телекомунікаціями та телерадіо-
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мовленням у напрямі створення так званих 
“конвергентних органів регулювання”. 

Так, в Італії ще в 1997 р. був створений 
незалежний регуляторний орган – Commu-
nications Regulatory Authority (Agcom) із ши-
рокими повноваженнями у сфері телекому-
нікацій і телерадіомовлення, а також, що 
цікаво, видавничій сфері. Як зазначено на 
офіційному веб-сайті цього органу, італійсь-
кий парламент, приймаючи відповідний за-
кон, створив його саме як “ковергентний ре-
гуляторний орган”. 

Ще одна потужна європейська держава – 
Великобританія створила Office of Commu-
nications (Ofcom) в 2003 р. також як конверген-
тний регуляторний орган, передавши йому по-
вноваження аж п’яти державних органів 
(Broadcasting Standards Commission, Office of 
Telecommunications, Independent Television 
Commission, Radio Authority, Radicommunica-
tions Agency), які раніше здійснювали регулю-
вання телекомунікаціями, використанням ра-
діочастотного ресурсу й телерадіоінформацій-
ним простором. 

Аналогічним шляхом пішла й Австралія, 
яка, прийнявши Australian Communications and 
Media Authority Act 2005, створила у 2005 р. 
Australian Communications and Media Authority 
(ACMA) на базі Australian Communications 
Authority – органу регулювання у сфері теле-
комунікацій та Australian Broadcasting Autho-
rity – органу регулювання телерадіомовлення. 

Потрібно зазначити, що вищеперелічені 
країни, створюючи конвергентні органи регу-
лювання, не винайшли чогось абсолютно но-
вого, а просто пристосували до сучасних умов 
інформаційного суспільства давно відомий 
досвід таких країн, як США та Канада, в яких 
подібні органи працюють упродовж багатьох 
десятиліть. Так, у США Federal Communication 
Commission (FCC) існує ще з 1934 р., а в Кана-
ді Canadian Radio-television Telecommunications 
Commission (CRTC) – з 1968 р. Можна зазна-
чити, що процеси конвергенції просто підтвер-
дили прогресивність північно-американської 
системи органів управління телекомунікаціями 
й телерадіомовленням у сучасних умовах. 

Історично так склалося, що в США та Ка-
наді регулювання телекомунікаціями та те-
лерадіомовленням здійснювалося єдиним 
органом ще до появи цифрових технологій 
та ознак сучасної конвергенції. Втім, це ще 
не означає, що між цими галузями не було 
нічого спільного. Так, наприклад, радіочас-
тотний ресурс (далі – РЧР) використовував-
ся як для потреб радіозв’язку, так і для ра-
діомовлення, а згодом – і для телебачення. 
Саме в поєднанні управління користуван-
ням радіочастотного ресурсу для потреб 
зв’язку та телерадіомовлення в особі одного 
єдиного органу полягає ще одна перевага 
таких конвергентних органів регулювання, 
адже що менше державних органів задіяно 

в процесі управління користуванням РЧР, то 
простіший і більш злагоджений та скоорди-
нований сам процес. 

Узагальнюючи основні риси вищеназва-
них ковергентних органів регулювання, які 
існують сьогодні в Європі та інших частинах 
світу, можна стверджувати, що вони явля-
ють собою колегіальні державні органи, на-
ділені регуляторними повноваженнями сто-
совно використання радіочастотного ресур-
су, телекомунікацій і телерадіомовлення. 
Втім, сфера регулювання ряду новостворе-
них органів виходить за визначені рамки. 
Так, наприклад, австралійський АСМА регу-
лює також деякі аспекти функціонування 
мережі Інтернет, а повноваження британсь-
кого Ofcom, а саме одного з його комітетів – 
Content Board, поширюються на будь-які 
інформаційні продукти (так званий content – 
у перекладі з англійської “зміст”), які прохо-
дять через телекомунікаційні мережі. 
Останнє є відображенням на регуляторному 
рівні тих нових видів інформаційних продук-
тів і послуг, передусім великого різноманіття 
мультимедійних аудіовізуальних продуктів, 
що є результатом розвитку цифрових тех-
нологій і цифрової конвергенції. 

Після всього сказаного виникає природнє 
запитання: який стосунок до цієї конверген-
ції має Україна? Адже ми поки що відстаємо 
від вказаних країн за рівнем розвитку інфо-
рмаційно-телекомунікаційних технологій, а 
відтак, і за мірою ковергенції. Відповідь про-
ста. Описані вище тенденції розвитку інфо-
рмаційного суспільства об’єктивно зумовле-
ні розвитком науково-технічного прогресу та 
ринкової економіки і є невідворотними. Вони 
неодмінно невдовзі поширяться і в Україні, 
тому до них потрібно готуватися заздале-
гідь. Слід згадати, що, наприклад, Італія 
створила конвергентний регуляторний орган 
ще тоді, коли про саму конвергенцію гово-
рили як про майбутнє у вузьких колах спеці-
алістів, розуміючи об’єктивні тенденції роз-
витку інформаційного суспільства та важли-
вість їх урахування в державному управлінні 
інформаційною сферою. 

Сьогодні в Україні регулювання в галузях 
телекомунікацій та телерадіомовлення здій-
снюються Національною радою з питань ре-
гулювання зв’язку та Національною радою 
України з питань телебачення і радіомов-
лення. Реформування цієї системи в напрямі 
створення єдиного ковергентного органу ре-
гулювання електронними комунікаціями має 
здійснюватися не шляхом механічного їх 
об’єднання під одним дахом, а через ство-
рення на їх основі нового органу регулюван-
ня (Національної ради з питань електронних 
комунікацій). Організаційно-функціональна 
система цього органу має враховувати як ті 
питання, які є спільними для галузей зв’язку 
та телерадіомовлення і вимагають спільного, 
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узгодженого вирішення, наприклад: викорис-
тання радіочастотного ресурсу, створення та 
розвиток телекомунікаційних мереж, у тому 
числі телерадіомереж, їх використання для 
потреб зв’язку та телерадіомовлення тощо, 
так і ті проблеми, які вимагають суто спеці-
алізованого підходу. Останнє, зокрема, сто-
сується питань регулювання змістовного 
наповнення інформаційної продукції, що 
поширюється через телекомунікаційні ме-
режі. Важливо також, щоб повноваження 
нового регуляторного органу щодо регулю-
вання змістовного наповнення інформацій-
них продуктів не обмежувалась лише теле-
радіопрограмами, а поширювалися на будь-
які інформаційні продукти, що проходять 
через телекомунікаційні мережі, в тому чис-
лі через мережу Інтернет. 

Враховуючи досвід країн, які вже впрова-
дили конвергентну модель регулювання, на-
самперед Великобританії та Італії, можна 
взяти за основу дворівневу систему побудо-
ви цього органу. Перший (верхній) рівень 
цього органу має забезпечувати колегіальне 
вирішення найбільш важливих питань, що 
одночасно стосуються як функціонування 
телекомунікацій, так і поширення через теле-
комунікаційні мережі інформаційних продук-
тів, зокрема телерадіопрограм. Це прийняття 
рішень щодо реєстрації та ліцензування дія-
льності в зазначених сферах, користування 
радіочастотним ресурсом, визначення тари-
фної політики, здійснення нормативно-право-
вого регулювання, вирішення інших питань, 
щодо телекомунікацій і телерадіомовлення 
тощо. Другий рівень – це рівень спеціалізо-
ваних постійних та тимчасових колегіальних 
робочих органів, сформованих з представни-
ків першого рівня, які мають здійснювати під-
готовку та попередній розгляд пропозицій і 
проектів рішень перед винесенням їх на роз-
гляд на перший рівень, а також виконувати 
суто спеціалізовані функції в галузях телеко-
мунікацій і телерадіомовлення, поширення 
інших інформаційних продуктів. Один з таких 
органів повинен займатися питаннями регу-
лювання змістовного наповнення телерадіоі-
нформаційного простору, інших інформацій-
них продуктів, що поширюються через теле-
комунікаційні мережі, в тому числі через ме-
режу Інтернет, інший – питаннями функціо-
нування телекомунікаційних мереж, надання 
суто телекомунікаційних послуг. Загалом слід 
зазначити, що питання організаційно-
функціональної побудови пропонованого 
нами конвергентного органу регулювання 
потребує окремого вивчення, адже варіантів 
тут може бути чимало. 

Створення конвергентного органу регу-
лювання дасть змогу забезпечити єдиний 
скоординований підхід до регулювання ціло-
го комплексу електронних комунікацій, по-
чинаючи з функціонування телекомунікацій-

них мереж, надання телекомунікаційних по-
слуг, які забезпечують обіг інформації, за-
кінчуючи змістовим наповненням інформа-
ційних продуктів, у тому числі телерадіопро-
грам, інших видів інформаційних продуктів, 
що передаються за допомогою телекомуні-
кацій, у тому числі через мережу Інтернет. 
Це справить позитивний вплив на процес 
інтеграції різних телекомунікаційних мереж, 
зокрема на інтеграцію кабельних мереж, які 
зараз використовуються в Україні переваж-
но для потреб кабельного телебачення з 
іншими телекомунікаційними мережами, що 
дасть змогу збільшити асортимент і рівень 
поширення телекомунікаційних та інформа-
ційних послуг. Зменшення кількості органів 
регулювання спростить існуючу систему 
управління використанням РЧР. Від ство-
рення конвергентного органу регулювання 
виграють суб’єкти господарювання, які од-
ночасно працюють на ринках телекомуніка-
цій і телерадіомовлення. Створення такого 
органу може спрацювати як додатковий 
стимул для ринкової та корпоративної кон-
вергенції для суб’єктів господарювання в 
галузях телекомунікацій та телерадіомов-
лення, що, у свою чергу, стимулюватиме 
збільшення інвестицій у зазначені галузі. 

IV. Висновки 
Підсумовуючи викладене, потрібно від-

значити, що побудова в Україні інформацій-
ного суспільства передбачає створення си-
стеми органів державного управління, адек-
ватної тим завданням, викликам, які його 
розвиток ставить перед суспільством та 
державою. Потрібно зауважити, що реалі-
зація вищевикладених ідей щодо створення 
Міністерства зв’язку та інформатизації, а 
також єдиного конвергентного органу регу-
лювання – Національної ради з питань еле-
ктронних комунікацій потребує реформу-
вання законодавства, що визначає органі-
заційно-правові засади державного управ-
ління інформаційною сферою, передусім у 
частині, що стосується державного регулю-
вання в галузях телекомунікацій, телераді-
омовлення; заповнення прогалин у право-
вому регулюванні функціонування нових 
інформаційних середовищ, насамперед ме-
режі Інтернет, нових видів інформаційних 
продуктів і послуг, що через них поширю-
ються, вироблення організаційно-правових 
механізмів державного управління ними. В 
цих напрямах і повинні продовжуватися по-
дальші наукові дослідження. 
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Annotation 
The author explores the conceptual ap-

proaches to the evaluation of possibilities of 
establishments of universal secondary educa-
tion, determination of criteria of efficiency of 
work of establishments of universal secondary 
education is conducted, gives a shot to sys-
tematize the parameters of criterion evaluation 
of efficiency of management of establishments 
of universal secondary education in the article. 

Анотація 
У статті досліджено концептуальні підхо-

ди до оцінювання можливостей закладів 
загальної середньої освіти, визначено кри-
терії ефективності роботи закладів загаль-
ної середньої освіти, зроблено спробу сис-
тематизувати параметри критеріального 
оцінювання ефективності управління закла-
дами загальної середньої освіти. 

Ключові слова 
Управління, загальноосвітній навчальний 

заклад, критерій, оцінка, діяльність, освіта. 
І. Вступ 
Застосування критеріїв оцінювання в 

управлінні закладами загальної середньої 
освіти є дуже важливим аспектом удоскона-
лення їх роботи. У деяких випадках це пи-
тання розглядається паралельно або пере-
тинається з визначенням критеріїв ефекти-
вності роботи загальноосвітнього навчаль-
ного закладу або його керівника. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – провести оцінювання ефе-

ктивності державного управління закладами 
загальної середньої освіти. 

ІІІ. Результати 
Питання державного управління у сфері 

освіти України стали предметом дослідження 
порівняно недавно. Так, різні аспекти цієї 
проблеми досліджували С.Б. Жарая, С.А. Ка-
лашникова, В.І. Луговий, В.К. Майборода, 
С.В. Майборода та інші. Проте державне 
управління якістю загальної середньої освіти 
як цілісний процес, наукова проблема не ви-
вчалося. У педагогічних працях досліджува-
ли різні аспекти школознавства та управлін-
ня загальноосвітньою школою Є.С. Березняк, 
В.І. Бондар, Л.І. Даниленко, Л.М. Калініна, 
М.І. Кондаков, В.І. Маслов, Н.П. Піщулін, 
Н.М. Островерхова, П.І. Третьяков, П.В. Ху-
домінський, Т.К. Чекмарьов, Т.І. Шамова, 
В.В. Шаркунова та багато інших. 

Існує два основні способи, що дають змо-
гу подолати труднощі вибору критеріїв: пер-
ший вимагає, щоб велика, складна проблема 
була визначена за допомогою таких самих 
широких критеріїв; інший спосіб полягає в 
тому, щоб поділити велику складну систему 
на невеликі групи і сконструювати придатні 
вузькі критерії для кожної групи [7, с. 199]. 

М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі 
пов’язують критерії ефективності роботи ор-
ганізації, перш за все, з виконанням керівни-
ком функції контролю. Вони зазначають, що 
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у процедурі контролю є три етапи: 1) вироб-
лення стандартів і критеріїв; 2) зіставлення з 
ними реальних результатів; 3) необхідність 
коригувальних дій. На думку вчених, цілі, які 
можуть бути використані як стандарти для 
контролю, мають дві дуже важливі особли-
вості. Вони характеризуються наявністю ча-
сових рамок, у межах яких повинна бути ви-
конана робота, і конкретного критерію, відпо-
відно до якого можна оцінити рівень вико-
нання роботи [6, с. 397]. 

Конструктивний підхід, описаний зазначе-
ними авторами, висвітлює загальні підходи до 
вироблення критеріїв роботи організації. Однак 
він недостатньо відпрацьований в управлінні 
соціально-педагогічними системами, однією з 
яких і є заклади загальної середньої освіти. На 
наш погляд, цей напрям потребує подальшої 
теоретичної розробки і технологізації. 

У проаналізованих нами матеріалах опи-
тування керівників шкіл наголошується на 
відсутності критеріїв оцінювання діяльності 
шкіл різного типу [3, с. 44]. Ми вважаємо, що 
такі дані отримані не тому, що критеріїв дія-
льності роботи закладів загальної середньої 
освіти немає, оскільки науковцями розроб-
лені різні їх варіанти і відповідна робота 
продовжується. Причина полягає в тому, що 
керівники закладів загальної середньої осві-
ти бажають бачити досить просту і техноло-
гічно забезпечену процедуру визначення і 
застосування критеріїв оцінювання діяльно-
сті закладів загальної середньої освіти. Пи-
тання вироблення критеріїв оцінювання 
ефективності різних аспектів управлінської 
діяльності в освіті розглядали 
Ю.К. Бабанський, В.М. Бегей, Є.С. Берез-
няк, Л.І. Даниленко, Г.В. Єльникова, 
Г.Ю. Капто, М.П. Капустін, Ю.А. Конар-
жевський, В.С. Лазарєв, В.С. Пікельна, 
О.Л. Сидоренко, П.І. Третьяков, В.В. Шар-
кунова та ін. 

Ми підтримуємо точку зору Л.І. Дани-
ленко, яка під ефективністю управління зага-
льноосвітньою школою розуміє синтез оці-
нювання результативності діяльності загаль-
ноосвітньої школи (рівень знань, умінь та 
навичок учнів, їх вихованість і розвиток) й 
оцінювання ефективності управлінської дія-
льності керівника школи (аналіз управлінсь-
кого процесу, тобто стану виконання керівни-
ком школи управлінських функцій, обов’язків, 
видів діяльності) [2, с. 4]. 

Разом з тим державне управління закла-
дами загальної середньої освіти має свої осо-
бливості. М.М. Поташник і О.М. Мойсєєв на-
зивають, насамперед, неможливість точного 
прогнозування й вимірювання результатів 
освіти, а також термінів їхнього досягнення, 
особливо в частині виховання і розвитку ді-
тей. Однак, на відміну від усіх інших сфер дія-
льності, значна частина результатів з дуже 
великими труднощами й обмеженнями може 

бути задана операційно, а тому керівники ко-
ристуються описовими (якісними, кваліметри-
чними) показниками [11, с. 44–45]. 

Ми погоджуємося з думкою А. Конар-
жевського, який пише, що будь-яка школа 
не тільки складна, а й імовірна система. Так, 
термін “стан” входить до складу багатьох 
понять: “стан успішності учнів”, “стан рівня 
вихованості учнів”, “стан якості викладання”, 
“стан відносин між адміністрацією і педагогі-
чним колективом” та ін. Однозначно розкри-
ти ці поняття дуже важко. Він також зазна-
чає, що без глибокого аналізу будь-якого зі 
“станів” змінити його в кращий бік неможли-
во, тим більше, що на нього впливають де-
сятки, а іноді й сотні різних факторів, які не-
обхідно враховувати при прийнятті управ-
лінського рішення [5, с. 40–41]. 

Однак до найбільш важливих критеріїв оці-
нювання результатів роботи школи належить 
критерій якості, що виражається у співвідно-
шенні реальних результатів діяльності школи з 
поставленими цілями, моделлю випускника 
школи, державними стандартами тощо. 

У науковій літературі найчастіше пропо-
нуються підходи, які висвітлюють оцінювання 
якогось одного напряму діяльності. Напри-
клад, В.С. Лазарєв розглядає підхід до оці-
нювання ефективності системи внутрішньо-
шкільного управління розвитком як одного з 
процесів, які відбуваються у школі. Учений 
запропонував оцінювання за 10-бальною 
шкалою таких показників щодо управління 
розвитком школи: поінформованість щодо 
потенційно можливі нововведення; повнота 
визначення актуальних проблем; раціональ-
ність вибору загальних і конкретних цілей; 
інтегрованість цілей; реалістичність планів 
досягнення цілей розвитку; зацікавленість 
учителів у активному освоєнні нововведень і 
вдосконалюванні своєї діяльності; контроль 
за інноваційними процесами [14, с. 183–187]. 

До цього ж напряму ми відносимо крите-
рії оцінювання проекту нової системи внут-
рішньошкільного управління інноваційними 
процесами, такі як: 

1. Якість обґрунтування актуальності проб-
леми відновлення системи управління роз-
витком школи або її окремих ланок. 

2. Корисність освоєння проекту. Оціню-
ється за параметрами: інноваційний потен-
ціал пропонованої розробниками моделі 
управління; надійність моделі – ймовірність 
одержання в результаті її освоєння очікува-
них результатів управлінської діяльності; 
перспективність цієї моделі управління, тоб-
то тривалість збереження корисного ре-
зультату її освоєння. 

3. Запроваджування моделі конкретною 
школою. Оцінюється за такими показниками: 
тимчасові, кадрові, матеріально-технічні, про-
грамно-методичні, фінансові, нормативно-пра-
вові можливості школи; психологічна й органі-
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заційна готовність колективу школи до освоєн-
ня моделі [12, с. 214]. 

П.І. Третьяков розробив такі критерії оці-
нювання просування школи у своєму розви-
тку й учнів: 
– інноваційна діяльність школи – онов-

лення змісту освіти (базисного і додат-
кового компонентів, програм навчання і 
виховання), педагогічних технологій, ме-
тодів і форм роботи (методики освоєння 
програм, перевага індивідуальних або 
групових форм організації пізнавальної 
діяльності над фронтальними); сполу-
чення самоаналізу, самоконтролю із са-
мооцінкою та оцінюванням партнерів по 
спільній пізнавальній діяльності; 

– організація навчально-виховного проце-
су (НВП) – самоврядування, співробітни-
цтво учнів, їхніх батьків і вчителів у дося-
гненні цілей навчання, виховання і роз-
витку; спільне планування та організація 
діяльності вчителя й учня як рівноправ-
них партнерів, поділ відповідальності за 
результати НВП між учнем і вчителем; 
високий рівень мотивації учасників педа-
гогічного процесу; комфортне просторо-
ве і психолого-педагогічне середовище 
для всіх учасників цілісного педагогічного 
процесу; право вибору змісту, профілю, 
форм здобуття освіти учнями; 

– ефективність навчально-виховного про-
цесу – порівняння відповідності кінцевих 
результатів запланованим (рівні вихо-
ваності та навченості учнів, їхня начита-
ність і глибокі знання з будь-якої галузі 
науки, ставлення до навчання, праці, 
природи, суспільних норм і законів, до 
самого себе) [13, с. 12]. 

М.П. Капустін пропонує критерії оціню-
вання ефективності окремих елементів ви-
ховної роботи закладів загальної середньої 
освіти (виховного заходу, ефективності ро-
боти класного керівника), які мають описо-
вий характер і пропонуються ним для само-
оцінки. Науковець розробив також критерії 
оцінювання рівня вихованості учня, яке про-
водилося шляхом анкетування [4, с. 77–80]. 
На нашу думку, підходи цього автора є не-
повними, але їх можна використовувати при 
розробленні критеріїв оцінювання роботи 
підсистеми виховної роботи закладів зага-
льної середньої освіти. 

Комплексний підхід до оцінювання діяль-
ності закладів загальної середньої освіти 
пропонують декілька авторів. 

Серед вітчизняних учених одним із перших 
розробив комплексні критерії ефективності 
управління школою Є.С. Березняк. Він застері-
гав від оцінювання діяльності школи за яки-
мось одним показником, підкреслюючи, що 
воно повинно бути глибоким і всебічним. До 
основних критеріїв діяльності школи 
Є.С. Березняк відносить: виконання освітнього 

законодавства щодо охоплення дітей шкільно-
го віку навчанням; рівень вихованості учнів; 
глибину засвоєння учнями основ наук і якість 
знань; організацію діяльності учнівського коле-
ктиву; повноту виконання навчального плану і 
навчальних програм; виконання принципу ви-
ховного і розвивального навчання; діяльність 
школи щодо підвищення якості знань, умінь та 
навичок учнів; наявність і технічне забезпечен-
ня навчальних кабінетів школи; роботу педаго-
гічного колективу (організація роботи школи та 
її планування, запровадження наукової органі-
зації праці, стан трудової дисципліни, згурто-
ваність педагогічного колективу тощо); спів-
працю з батьками, шефами та ін. [1, с. 190–
191]. 

У цілому, незважаючи на те, що життя 
внесло деякі корективи в критерії, запропо-
новані Є.С. Березняком, вони є актуальними 
і на сьогодні. 

Питання щодо проведення аналізу кінце-
вих результатів роботи школи дуже ґрунтовно 
розробляв П.І. Третьяков, який запропонував 
виконувати його за десятьма напрямами. До 
складу кожного з них входять окремі показни-
ки, які в комплексі дають досить повне уяв-
лення про результати роботи школи. Автор 
виділяє такі критерії: рівень здоров’я і здоро-
вого способу життя; рівень вихованості; рівень 
освітньої підготовки; рівень готовності до про-
довження освіти; рівень готовності до трудо-
вої діяльності; рівень готовності до життя в 
родині і суспільстві; робота з педагогічними 
кадрами; взаємодія з родиною, соціумом; ма-
теріально-технічне і фінансове забезпечення; 
управління досягненням оптимальних резуль-
татів [13, с. 109–121]. 

На нашу думку, це найбільш досконалий 
на сьогодні варіант оцінювання кінцевих 
результатів роботи школи. 

Різновидом комплексного оцінювання робо-
ти закладів загальної середньої освіти є моні-
торингові процедури в освіті. Г.В. Єльникова 
під моніторингом розуміє комплекс процедур зі 
спостереження, поточного оцінювання перет-
ворень керованого об’єкта і спрямування цих 
перетворень на досягнення заданих парамет-
рів розвитку об’єкта (наприклад, стандарту). 
Вона вважає, що освітній моніторинг – це су-
проводжувальне оцінювання і поточна регуля-
ція будь-якого процесу в освіті. Освітній моні-
торинг передбачає наявність чітких критеріїв і 
технології оцінювання [3, с. 83]. 

Створення ефективної технології монітори-
нгу розглядається в праці С.І. Подмазіна. Він 
визначає, на основі яких критеріїв збирати ін-
формацію; яким інструментом здійснювати цей 
збір; в якому системному взаємозв’язку повинні 
перебувати система, що спостерігає, та об’єкт 
спостереження; у якій формі (формах) зберіга-
ти інформацію і забезпечувати доступ користу-
вачів; як перекладати нагромаджену інформа-
цію на мову конкретних управлінських рішень. 
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Він вважає, що відповіді на ці запитання дадуть 
змогу знайти шляхи для вдосконалення освіт-
ньої системи на різних рівнях її функціонування 
і розвитку [10, с. 179]. 

Очевидно, що використання моніторинго-
вих процедур щодо закладів загальної сере-
дньої освіти дає можливість не тільки конт-
ролювати і коригувати їх діяльність, а й фак-
тично забезпечувати необхідний результат, 
який може бути запрограмований при вико-
ристанні тієї чи іншої технології управління. 

Ми констатуємо, що, на жаль, більшість 
із запропонованих критеріїв у зазначених 
працях, як правило, не забезпечені інстру-
ментарієм і технологією їх реалізації. Робо-
ти, які є винятком, розглянуто нами нижче. 

Н.М. Островерхова і Л.І. Даниленко роз-
робили та експериментально перевірили 
такі підходи до оцінювання діяльності шко-
ли, як: 
– системно-комплексний підхід – це поєд-

нання оцінювання процесу управління 
та його впливу на кінцевий результат 
керованої системи, тобто рівень освіти, 
розвитку й виховання учнів; 

– аспектний підхід – передбачає визна-
чення пріоритетних аспектів діяльності 
та впливу їх на кінцевий результат ро-
боти школи; 

– фрагментарний підхід – полягає у вибо-
рі та оцінюванні найбільш суттєвого на 
конкретний період діяльності школи та 
рівень впливу його на стан і кінцевий 
результат роботи школи [8, с. 66]. 

Г.В. Єльникова запропонувала критерії 
оцінювання можливостей закладів загальної 
середньої освіти щодо здійснення освітньої 
діяльності в рамках його атестації. Вона роз-
поділила їх за такими модулями: створення 
системи управління школою; організація на-
вчально-виховного процесу; робота з педаго-
гічними кадрами; матеріально-технічне за-
безпечення навчально-виховного процесу; 
організація роботи у системі “школа – сім’я – 
соціальне середовище”; сприяння вирішенню 
проблем соціального захисту, адаптації, збе-
реження і зміцнення здоров’я учнів і праців-
ників. За кожним модулем розроблена вели-
ка кількість критеріїв. Вона також рекомендує 
визначати результативність діяльності за-
кладів загальної середньої освіти за моду-
лями: стан загальноосвітньої підготовки ви-
пускників; стан соціальної адаптації учнів; 
рівень впливу школи на позитивний розвиток 
учнів. Розроблені Г.В. Єльниковою критерії 
підкріплені технологією їх реалізації і є осно-
вою для створення базової моделі квалімет-
ричного стандарту оцінювання діяльності 
закладів загальної середньої освіти. Сьогодні 
це одна з найбільш ґрунтовних в Україні 
праць такого плану. 

Ми вважаємо також, що оцінювання 
ефективності роботи закладів загальної се-

редньої освіти має здійснюватися шляхом 
використання комплексних моделей, що 
підтверджується пропозиціями, наведеними 
в науковій літературі, зокрема у працях 
Д. Уїлмса, В.В. Шаркунової та ін. 

Поліструктурність такого об’єкта, як навча-
льний заклад, і система управління ним пе-
редбачають використання великої кількості 
критеріїв для оцінювання стану різних ланок, 
що ускладнює їх оперативне застосування. З 
огляду на це критерії потребують певної інте-
грації. Вони можуть стати основою для розро-
бки еталонної моделі кінцевого результату 
діяльності, найоптимальнішого стану тієї чи 
іншої системи та її складових. Саме викорис-
тання багаторівневих моделей дає змогу ви-
значити ефективність роботи шкіл. 

Цікаві підходи до оцінювання роботи за-
кладів загальної середньої освіти розроблені 
у Львівському інституті політичних технологій. 
У запропонованій моделі враховано аспекти 
діяльності школи, які справляють вплив на 
три сфери, а саме: ефективність навчання, 
організацію і хід навчально-виховного проце-
су, управління. Авторами розроблені правила 
для тих, хто здійснює оцінювання, інструмен-
тарій для оцінювання якості роботи школи, 
який включає діагностичний лист школи, лис-
ток спостереження та різноманітні анкети для 
учнів, батьків і вчителів, директора школи. 
Створено програмне забезпечення для обро-
бки отриманих даних. Ефективність навчання 
в школі розглядається за такими критеріями: 
навчальні досягнення випускників школи; ре-
зультати іспитів на атестат про повну серед-
ню освіту; переведення із класу в клас; рівень 
навчання; підсумки олімпіад і конкурсів; умін-
ня випускника школи. Для оцінювання органі-
зації і ходу навчально-виховного процесу за-
пропоновано такі критерії: набір учнів; органі-
зація навчального процесу; атмосфера у 
школі; домашнє середовище учнів; поведінка 
учнів; відвідування учнями уроків; вирівню-
вання шансів учнів; шкільна демократія, са-
моврядування, права учня; безпека і здоров’я 
учнів у школі; планування майбутнього, спів-
праця з батьками; “відкритість” школи. Для 
оцінювання якості управління пропонують такі 
критерії: підготовленість директора до управ-
ління; елементи структури управління; органі-
зація роботи школи; керівництво педагогічним 
колективом; контроль; інформація та рекла-
ма; матеріальна база школи: будинок, облад-
нання; фінанси. Процедура оцінювання здійс-
нюється трьома етапами: підготовка, дослі-
дження, опрацювання й аналіз висновків. Фа-
ктично автори розробляли модель, підкріпле-
ну технологією її реалізації. 

Критерії оцінювання роботи закладів за-
гальної середньої освіти запропонували та-
кож відділи або управління освіти Закарпат-
ської, Хмельницької, Харківської, Кірово-
градської областей [3, с. 56–59]. Усі ці кри-
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терії охоплюють основні підсистеми діяль-
ності закладів загальної середньої освіти і 
відрізняються напрямами і глибиною деком-
позиції соціально-педагогічної системи. 

У багатьох наукових джерелах разом з 
описом критеріїв оцінювання діяльності ор-
ганізації (в тому числі закладів загальної 
середньої освіти) розглядаються критерії 
ефективності роботи відповідних керівників. 

Однак Л.М. Пономарьов, В.П. Чичканов, 
Г.О. Ковальова, В.П. Мазирін відзначають, 
що не вирішено методологічні проблеми 
кількісного вимірювання результатів і витрат 
управлінської діяльності. Вони також обґру-
нтовують розрахунок показника ефективно-
сті праці керівника [15, с. 201–215]. 

В.С. Пікельна відзначає, що в науковій лі-
тературі з теорії управління наведені такі 
форми критичного оцінювання праці керівни-
ка, як оцінювання експертів, “мозкова атака” 
(обговорення керівником школи різних пи-
тань з інтелектуально сильними опонентами) 
і вправи для дилетантів (управлінські рішен-
ня, прийняті керівниками, виносяться на роз-
гляд членів колективу, які ніколи керівниками 
не працювали). І тільки на основі аналізу всіх 
результатів критичного оцінювання діяльнос-
ті керівника роблять висновок про його діло-
ву і професійну придатність [9, с. 49]. 

Н.М. Островерхова, Л.І. Даниленко також 
розробили підходи до оцінювання управлін-
ської діяльності керівника школи: системно-
комплексний, функціональний, діяльнісний, 
аспектний, компонентний [8, с. 74]. Значний 
інтерес у їх роботі становлять карти оціню-
вання виконання управлінських функцій. Ав-
тори зауважують, що ефективність управ-
лінської діяльності керівника загальноосвіт-
ньої школи характеризується рівнем реалі-
зації його управлінських функцій, основних 
аспектів та видів діяльності, мірою їх впливу 
на результативність навчально-виховного 
процесу [8, с. 76]. Ці вчені розробили також 
критерії та методику оцінювання ефективно-
сті управлінської діяльності керівника зага-
льноосвітньої школи, запропонували викори-
стовувати коефіцієнт ефективності управлін-
ської діяльності керівників шкіл [8, с. 196]. 

Визначення критеріїв ефективності робо-
ти закладів загальної середньої освіти дуже 
тісно пов’язано з роботою його керівника. 
Отже, очевидно, що вимірювання ефектив-
ності діяльності керівників закладів загальної 
середньої освіти має бути складовою вимі-
рювання ефективності діяльності закладу. 

Ми зробили спробу систематизувати па-
раметри критеріального оцінювання ефек-
тивності управління закладів загальної се-
редньої освіти, розроблені різними автора-
ми, і на цій основі провести деякі узагаль-
нення. Ми вважаємо, що: 
– більшість розроблених на сьогодні кри-

теріїв визначені та обґрунтовані за та-

кими напрямами роботи закладів зага-
льної середньої освіти, як: навчальний 
процес, виховний процес, робота з кад-
рами, розвиток громадського самовря-
дування і спілкування із зовнішнім сере-
довищем, процеси, що забезпечують 
життєдіяльність закладів загальної се-
редньої освіти, елементи організаційної 
культури, інноваційні процеси у закла-
дах загальної середньої освіти тощо. 
Проте деякі автори виділяють організа-
цію управління в окремий блок, включа-
ючи до його складу показники, які не 
дають можливості повністю оцінити стан 
управління закладами загальної серед-
ньої освіти; відбувається штучний відрив 
результатів діяльності підсистем закла-
дів загальної середньої освіти від підси-
стеми управління. Це є наслідком недо-
статньої теоретичної розробки понять 
“ефективність роботи закладів загальної 
середньої освіти”, “ефективність управ-
ління закладами загальної середньої 
освіти”, “ефективність роботи керівника 
закладу загальної середньої освіти” на 
критеріальній основі; 

– аналіз розроблених критеріїв ефектив-
ності роботи закладів загальної серед-
ньої освіти доводить, що досить ком-
плексно їх розглядають у незначній кіль-
кості праць. В основному оцінюють 
окремі напрями діяльності закладів за-
гальної середньої освіти, такі як, напри-
клад, розвиток інноваційних процесів; 
деякі критерії є досить загальними і ма-
ють дуже складну внутрішню структуру; 

– як правило, автори критеріїв ураховують 
кінцевий результат роботи закладів за-
гальної середньої освіти, залишаючи 
поза увагою процес, який відбувається; 

– більшість із розроблених критеріїв не 
мають спрощеної технології їх реалізації 
і не передбачають комп’ютеризованої 
обробки отриманих даних. 

На нашу думку, при створенні критеріїв 
оцінювання ефективності управління закла-
дами загальної середньої освіти необхідно 
розглядати діяльність його підсистем в аспе-
кті цілісної, відкритої, динамічної соціально-
педагогічної системи. Розроблені критерії по-
винні бути доступними і мати відпрацьовану 
технологічну процедуру їх застосування. 

IV. Висновки 
Критерії ефективності повинні адекватно 

відображати життєдіяльність підсистем за-
кладів загальної середньої освіти на основі 
системного підходу до управління. Їх розробка 
пов’язана також із розглянутими нами підхо-
дами до стандартизації в освіті. Разом з тим 
методика оцінювання з використанням будь-
яких критеріїв має бути досить простою, дава-
ти змогу швидко й ефективно проводити са-
мооцінку й оцінювання роботи закладу, запо-
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бігати зайвій описовості. Технологія застосу-
вання критеріїв повинна мати відповідне про-
грамне забезпечення, що значно полегшить 
обробку отриманих результатів. 
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Annotation 
The category of “transport safety” is ob-

served, the history of its making and its place 
in the system of public administration of the 
state of national safety is searched. 

Анотація 
Розглянуто категорію “транспортна без-

пека”, досліджено історію її становлення та 
місце в системі державного управління ста-
ном загальної безпеки. 

Ключові слова 
Транспортна безпека, державне управ-

ління. 

І. Вступ 
Актуальність проблеми зумовлена тим, 

що роль і місце транспортної безпеки в за-
гальній системі національної безпеки і досі 
не окреслено. Образно висловлюючись, ця 
категорія знаходиться в зоні ризику, “при-
кордонній” зоні, зоні становлення та напов-
нення змістом. 

Реалізація ефективного державного 
управління транспортною безпекою держави 
передбачає використання понятійно-
категорійного апарату, що реалізує взаємо-
відображення і зв’язок суб’єктів та об’єктів, їх 
динамічне взаємопроникнення й взаємодію, 
розробка та впровадження якого дасть змогу 
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вирішувати питання систематизації, класифі-
кації, визначення внутрішньої ієрархії, зако-
номірності розвитку певних явищ та окремих 
категорій. Зазначимо, що на сьогодні відсутній 
методичний підхід до розробки концептуаль-
них документів, що визначають загальну 
стратегію розвитку. У результаті проведеного 
аналізу документів у сфері, яка фактично від-
повідає за транспортну безпеку держави, мо-
жна зробити висновок, що документи, які пок-
ликані гармонійно реалізовувати функцію 
державного управління та забезпечувати пос-
тупальний розвиток, навпаки, між собою не-
узгоджені та суперечать не тільки один одно-
му, а навіть самі собі; відсутня структурова-
ність та розподіл сфер та засобів впливу на 
загальний стан безпеки. Отже, можна конста-
тувати неврегульованість щодо питання вико-
ристання обмежених ресурсів, квалітету від-
повідальності та визначення критеріїв небез-
пеки, індикаторів прийнятного та екстремаль-
ного функціонування, потенційних та перебі-
льшених викликів тощо. Наявний стан, на 
жаль, характеризує не тільки питання, 
пов’язані з транспортною безпекою, а все, що 
входить до сфери забезпечення національної 
безпеки [17, с. 351]. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути категорію “тра-

нспортна безпека”, історію її становлення та 
місце в системі державного управління за-
гальною безпекою. 

ІІІ. Результати 
Спроби створити моделі й технологію при-

йняття управлінських рішень у цій галузі, крім 
традиційних проблем (творча робота), стика-
ються з іншими. Розглянемо лише деякі з них. 

Однією з найголовніших проблем залиша-
ється відсутність теоретичної інтерпретації 
багатьох термінів. Наступною проблемою є 
вживання термінів у різних значеннях залежно 
від досвіду і розуміння окремих, краще сказа-
ти, не дослідників, а операторів-практиків, ро-
зробників нормативно-правових актів. Як ре-
зультат отримуємо неузгодженість норматив-
но-правових актів у формулюваннях та пра-
вилах застосування. Інші проблеми можемо 
віднести до похідних – невідповідність запро-
вадження категорійно-понятійного апарату 
вимогам, що ставить час, розпливчастість 
формулювань або взагалі їх відсутність для 
більшості термінів тощо. 

Загальні питання безпеки почали розгля-
датись у політичних вченнях античних мисли-
телів у аспекті досягнення загального блага 
через забезпечення безпеки кожному грома-
дянину. Платон розглядав безпеку в побуто-
во-прикладному значенні як відсутність для 
людини загрози (небезпеки), потенційного або 
реального зла. Пізніше безпеку розглядали як 
стан людини, що вважає себе захищеною від 
будь-яких загроз (небезпек), але таке тракту-
вання не набуло розвитку. Сучасному тракту-

ванню терміна в наукових та політичних колах 
ми завдячуємо філософським концепціям 
Б. Спінози, Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббса та інших, 
які розглядали безпеку як стан спокою, що 
характеризується як відсутність реальної за-
грози (небезпеки), включаючи фізичну та мо-
ральну. Турботу про самозбереження як най-
більш важливу мету держави розглядав у сво-
їх працях Ж.-Ж. Руссо. 

Етимологічне значення терміна, відповідно 
до словника, трактується так: безпека – стан, 
коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує [2]. 
В українській та слов’янських мовах похо-
дження слова пов’язують з прийменником без 
та основою іменника пека (турбота, клопоти), 
тобто це стан відсутності будь-чого незручно-
го або загрозливого, того, що викличе зайві 
клопоти чи примусить турбуватись [12]. 

В англійській мові слово “безпека” позна-
чає дещо загальне, що має стосунок до 
способів запобігання збиткам, спричиненим 
дією небезпечних факторів (форс-мажорних 
випадків), і є властивістю не суб’єкта або 
об’єкта, а спрямованістю (методом) взаємо-
дії суб’єкта та об’єкта [19]. 

У документах ООН термін “безпека” було 
визначено таким чином (1994 р.): 
– це не просто безпека країни, це безпека 

народу; 
– це безпека, досягнута не як наслідок 

володіння зброєю, а в результаті розви-
тку; 

– це не просто безпека держав, це безпе-
ка кожної людини у своєму домі й на ро-
бочому місці; 

– це не просто захист від конфліктів між 
державами, це захист від конфліктів між 
народами. 

Безпека людини – це коли дитина не поми-
рає, хвороби не поширюються, етнічна ворож-
неча не стає неконтрольованою, жінку не ґвал-
тують, бідняк не голодує, дисидента не позба-
вляють слова, людський дух не придушують. 

На думку українського дослідника С. Гор-
дієнка, сучасне трактування терміна “безпека” 
як стану захищеності конкретного соціального 
об’єкта (особи, суспільства, держави) позити-
вно сприймається в політичних і наукових ко-
лах, а безпека соціальної системи – це стан її 
оптимального функціонування й розвитку. 
Саме такий стан гарантує достатню захище-
ність системи та її відносну стійкість. Потрібно 
враховувати, що зміст поняття “безпека” ши-
рший, ніж “стан захищеності” соціальної сис-
теми від внутрішніх і зовнішніх загроз, а тим 
більше – “стан її непорушності” [3]. Ці виснов-
ки базуються на тому, що більшість авторів 
визначають безпеку як певну характеристику 
стану системи та її основних частин. Таке 
трактування призводить до того, що значення 
поняття більшою мірою залежить від контекс-
ту, в якому його використовують, може розг-
лядатись як: 
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– характеристика об’єкта (системи, про-
цесу), його властивостей протистояти 
небезпечним станам або навіть виклю-
чати саму можливість їх виникнення; 

– характеристика стану (системи, проце-
су), в якому можливість виникнення не-
безпечної події виключено або нівелю-
ються її наслідки; 

– умови діяльності, в яких виключено не-
гативний вплив (у цьому випадку будь-
який, що попередньо не прогнозувався) 
на об’єкт; 

– система заходів, спрямованих на забез-
печення захисту від впливу небезпечних 
подій. 

Таке розмаїття трактувань, на нашу думку, 
зумовлено побудовою внутрішньої структури 
поняття безпеки, яку компонують з окремих 
елементів – характеристик, які залежно від 
оцінки відображення стану об’єкта з точки зо-
ру безпеки поділяються кількісні та якісні. Кі-
лькісні відповідають за уявлення щодо межі 
переходу об’єкта з одного рівня безпеки на 
інший з певною достатньою ймовірністю. Які-
сні характеристики відповідають за загальні 
критерії оцінювання: відповідає – не відпові-
дає; вище від заданого рівня – нижче від за-
даного рівня; нормальне функціонування – 
екстремальне функціонування тощо. 

Розглянутий підхід заснований на зага-
льному суспільному, психологічному розу-
мінні, яке базується на трактуванні тлумач-
них словників і сталих виразів нормативних 
актів. На нашу думку, такий підхід до фор-
мування науково-методологічної основи до-
сліджень уже себе вичерпав, тому не дивно 
що з’являються все нові спроби досліджен-
ня феномену терміна “безпека”. На особли-
ву увагу заслуговує аксіологічний аналіз [4]. 

Визначальною рисою аксіологічного підхо-
ду, порівняно з традиційним системним, є не 
тільки ціннісний дискурс безпечного існування 
суспільства, а й те, якими є базові цінності 
соціуму як наріжний камінь цивілізації. На від-
міну від досліджень безпеки в традиційному 
річищі, які спираються на національні інтереси 
у виявленні загроз і небезпек, запропонова-
ний В. Горлинським підхід передбачає: ґрун-
товний аксіологічний аналіз поняття безпеки 
як норми, цінності та ідеалу суспільства; ана-
ліз стабілізаційної ролі ціннісної системи сус-
пільства в механізмі самоорганізації безпеки 
суспільства; розроблення й обґрунтування 
методології застосування цінностей як крите-
ріїв сталого і безпечного розвитку суспільства, 
методологічних засад визначення життєво 
важливих цінностей, які ґрунтуються на відпо-
відних потребах і є справжнім підґрунтям на-
ціональних інтересів. 

Аналіз безпеки як ціннісного феномену 
передбачає виявлення його суб’єктивної й 
об’єктивної складових, визначення позитив-
ної значущості як норми, цінності та ідеалу. 

Зміст об’єктивної складової характеризує 
безпеку як об’єкт ціннісного ставлення і на-
лежить, за класифікацією, запропонованою 
Д. Леонтьєвим, до класу предметних цінно-
стей. Відповідно до існуючих визначень 
безпеки, її суттєвий зміст доцільно відобра-
зити через окреслення її сенсів. Безпека 
розуміється як стан об’єкта (людини, суспі-
льства, держави, співтовариства, базових 
цінностей, життєво важливих інтересів, ма-
теріальних об’єктів, інституцій); як власти-
вість об’єкта запобігати руйнівним впливам 
(небезпекам, загрозам, викликам); як здат-
ність об’єкта до стабільного існування. 

Стосовно модальних характеристик фе-
номен безпеки рефлексується, крім уже за-
значених (стану, властивості, здатності), та-
кими смислами, як система, підсистема, стру-
ктура, організація, механізм, фактор, умова, 
мета. 

Безпека має просторовий, часовий і со-
ціокультурний формат. Завжди актуальною 
була характеристика об’єкта з позицій його 
безпечності, що дає змогу розглядати без-
пеку як ознаку якості. 

Результатом рефлексування безпеки на 
ідейно-теоретичному рівні є методологія, 
теорія, концепція, доктрина і базові дефініції 
безпеки (це стосується особистої, суспіль-
ної, національної і колективної безпеки). 

Щодо аналізу суб’єктивної складової 
безпеки як ціннісного феномену, то він здій-
снюється через визначення характеру став-
лення до безпеки та виявлення її значущос-
ті для суб’єкта (людина, група, спільнота, 
суспільство). 

Цінність чинника безпеки формується в 
широкому значенні: ставлення людини до 
стану безпеки як до мети, що спрямована в 
майбутнє. У цьому значенні феномен безпеки 
відповідає статусу ідеалу (соціально-
політичного, цивілізаційного чи загальнолюд-
ського). Але, на відміну від духовних ціннос-
тей, об’єктивна складова безпеки має пред-
метну цінність як економічна, політична й со-
ціальна вартість і сприймається суспільством 
як “норма”, що забезпечує “нормальне” функ-
ціонування і життєдіяльність суспільства. 

Підсумовуючи аналіз безпеки як цінності, 
доцільно визначити такі критерії ціннісного 
ставлення: її оцінка (як потреби, блага, пра-
гнення і бажання); інтеріоризація, ставлення 
до безпеки як до норми і мети; спрямова-
ність на реалізацію ідеї безпеки в життєдія-
льності людини і суспільства. 

І нарешті, на думку В. Горлинського, без-
пека є універсальною цінністю. Підґрунтям 
для цього висновку є, по-перше, існування 
чинника як норми, цінності й ідеалу; по-
друге, вона стосується всіх сфер життєдія-
льності суспільства й усіх соціальних утво-
рень та спільнот; по-третє, має життєво ва-
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жливе значення в кожному сегменті соціа-
льного простору-часу. 

Чи не єдиною теорією, що становить 
альтернативу стаціонарному розумінню 
безпеки, є концепція, запропонована росій-
ським ученим Г. Іващенко [6]. Вона дає змо-
гу сформулювати таке поняття безпеки, що 
раціонально та несуперечливо пояснює різ-
номанітні види безпеки (особистості, суспі-
льства, держави, національну, економічну, 
митну, транспортну, руху, польотів, демо-
графічну тощо), а також дає змогу розроб-
ляти загальні доктрини, стратегії та методи-
ки з управління безпекою. 

Проаналізувавши основні положення дія-
льнісного підходу, що знайшли відображення 
в сучасній філософсько-соціологічній та 
управлінській літературі, Г. Іващенко ствер-
джує, що безпека – це не стан захищеності 
інтересів суб’єкта, безпека взагалі не є чиїм-
небудь станом. Безпека – це умова існуван-
ня суб’єкта (функціонування), що повністю 
ним контролюється. Щодо поняття “захище-
ність”, то, на його думку, це результат нев-
далої спроби знайти більш-менш відповідний 
синонім для поняття “безпека”, що легалізує 
розробку, предмет дослідження та знаходить 
відображення у відносно раціоналізованому 
вигляді ілюзії повсякденного світосприйнят-
тя. Необхідно відрізняти об’єктивну безпеку 
(тобто об’єктивно безпечні, сприятливі умо-
ви) від суб’єктивного уявлення суб’єкта про 
сукупність умов як безпечних (контрольова-
них ним), що насправді можуть такими і не 
бути. Запропонована Г. Іващенко концепція 
базується на таких постулатах. 

Завдання суб’єкта – самореалізація, само-
відтворювання, бажано – розширене. Необ-
хідністю такого самовідтворювання суб’єкта, 
що усвідомлюється як мета, є можливість. 
Перетворення можливості на дійсність відбу-
вається тільки за наявності певних умов. 

Система діяльності – це система взаємодії 
суб’єкта й умов, в яких він існує, самореалізу-
ється. Якщо наявні умови (у тому числі ство-
рені самим суб’єктом) дають можливість пе-
ретворитися самореалізації суб’єкта з можли-
вості на дійсність, це означає, що така сукуп-
ність умов була для неї в цілому сприятли-
вою. 

Сукупність умов існування суб’єкта, яки-
ми він оволодів (збагнув, осягнув, засвоїв, 
створив) у процесі його самореалізації і які 
він, таким чином, у змозі контролювати, і є 
безпекою суб’єкта, його діяльності. 

Забезпечення безпеки, у свою чергу, є 
процесом створення сприятливих умов дія-
льності, оволодіння суб’єктом необхідними 
умовами власного існування. Забезпечення 
безпеки суб’єкта передбачає створення 
умов, за яких реалізовувались його інте-
реси, здійснювались поставлені ним цілі, які 
базуються на його цінностях. Це, у свою 

чергу, означає, що безпека – це створення 
таких умов, в яких суб’єкти зберігають і від-
творюють свої цінності. 

Водночас забезпечення безпеки як про-
цес оволодіння умовами існування є проце-
сом реалізації свободи суб’єкта як здатності 
контролювати умови власного існування. 
Свобода і безпека – тісно взаємопов’язані 
явища, які являють собою фундаментальні 
аспекти соціального буття, найважливіші 
характеристики соціальних суб’єктів. 

Оскільки для кожного суб’єкта кількість 
умов, у яких він самореалізується, є практи-
чно нескінченною, а його можливості зав-
жди обмежені і тому скінченні, то мова може 
йти тільки про той або інший рівень безпеки 
(так само, як і про той чи інший рівень сво-
боди), як і про відносну безпеку суб’єкта, 
внаслідок того, що суб’єкт принципово не в 
змозі контролювати всі умови власного іс-
нування. 

На нашу думку, велике значення у ході 
трактування категорії має слово, яке слугує 
для акцентування терміна, та порядок розта-
шування слів у виразі, оскільки “транспортна 
безпека” і “безпека транспорту” – це два різ-
них поняття. 

Категорія “транспортна безпека” широко 
обговорюється в наукових колах, знайшло 
своїх прибічників та супротивників. Як кожна 
категорія, яка є новелою, вона відразу на-
була багатозначності трактувань, неузго-
дженості застосування і навіть повного її 
неприйняття. Отже, цілком логічно виглядає 
констатація того факту, що категорія “тран-
спортна безпека” має узагальнююче зна-
чення [9, с. 16] і навіть, можемо сказати, 
включає цілий конгломерат значень та інте-
рпретацій залежно від сфери застосування. 
Те, що категорія не є штучною фікцією, а 
феномен досить цікавий для досліджень, ми 
розуміємо вже з праць С. Сулакшина, 
А. Жукової, А. Тимченко, А. Сулакшиної [18, 
с. 3–20]. Розпочавши аналіз з розгляду ка-
тегорії “транспортна безпека” в цивільно-
правовому сенсі, конституційному аспекті, 
наведено її різновиди. Сформульовано мету 
забезпечення транспортної безпеки, розг-
лянуто чинні в цій царині нормативно-
правові акти й досить цікаві аспекти, що ви-
никають у суміжних галузях. Дослідники об-
ґрунтовують необхідність проведення всебі-
чних міждисциплінарних досліджень, що 
стосуються нормативно-правового регулю-
вання транспортної безпеки, визначення 
обсягу та механізмів правового регулюван-
ня, яке здійснюється політичним рішенням, 
тим самим створюється причинно-наслід-
ковий зв’язок для застосування регулюван-
ня не у вузькому галузевому значенні, а в 
глобальному державному регулюванні, що є 
однією із функцій державного управління. 
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На думку І. Кокорева [9, с. 16–21], слід 
уникати вузькогалузевого, несистемного, 
епізодичного підходу до питань забезпечен-
ня транспортної безпеки. В умовах інтегра-
ції різних видів транспорту в єдину транспо-
рту систему (а тільки це може забезпечити 
виживання в сучасному жорстко-прагматич-
ному середовищі) саме однозначне тракту-
вання і розуміння понятійного апарату тран-
спортної безпеки може стати в нагоді в 
справі інтегрування, уніфікації, структуру-
вання органів, відповідальних за управління 
транспортом. Праця І. Кокорева присвячена 
розробленню понятійного апарату, визна-
ченню поняття “транспортна безпека”, розг-
ляду системи транспортної безпеки, струк-
тури транспортної безпеки, розкриттю кож-
ного з елементів цієї системи. 

У дослідженні С. Арістова [1] транспортна 
безпека виступає як комплексне поняття, що 
включає в себе такі відносно самостійні 
складові: техніко-технологічні; антитерорис-
тичні; організаційно-управлінські. На думку 
автора, забезпечення транспортної безпеки 
зараз оформлюється в нову самостійну га-
лузь суспільних відносин, що регламентуєть-
ся визначеним набором норм і в якій діють 
спеціальні суб’єкти зі специфічним, особли-
вим правовим статусом. До основних ефек-
тів реалізації заходів системи транспортної 
безпеки вчений відносить отримання еконо-
мічних переваг, вирішення зовнішньополіти-
чних завдань, зміцнення обороноздатності 
країни. Але під час розгляду С. Арістовим 
загроз, до яких він зараховує загрози техно-
генного, природного та соціального характе-
ру, діяльність інших держав або міждержав-
них об’єднань залишається поза контуром 
досліджень. Також незрозумілою є спроба 
асоціювати акти незаконного втручання в 
роботу транспорту, тільки з терористичною 
діяльністю (напевно, що основою виступав 
Doc 8973 ICAO Керівництво з безпеки для 
захисту цивільної авіації від актів незаконно-
го втручання). 

На нашу думку, цікавими є погляди 
В. Салєєва, який розглядає транспортну 
безпеку передусім як економічну категорію 
[16, с. 106]. Логічним продовженням цієї ду-
мки є формування транспортної безпеки з 
трьох функціональних блоків: 1) інформа-
ційний – відповідає за аналіз інформації 
щодо можливих терористичних актів; 
2) превентивний – розробка та введення 
режиму безпеки, що відповідає рівню за-
гроз; 3) дії у відповідь. Автором порушуєть-
ся питання ресурсного забезпечення діяль-
ності та координації, відповідальність кож-
ного за “свою” частину транспортної безпе-
ки, вперше говориться не тільки про безпеку 
самого процесу переміщення, а й регуляр-
ність та ефективність перевезення пасажи-
рів і багажів, установлення та забезпечення 

державного контролю й управління в проце-
сі забезпечення транспортної безпеки. 

Також з економічної точки зору до про-
блем транспортної безпеки підходить А. Но-
викова [14]. Говорячи про проблеми еконо-
мічної безпеки транспорту, пов’язані із втра-
тою морського торговельного флоту, потен-
ційного транзиту через переключення на 
закордонні комунікації, з експансією інозем-
них транспортних компаній, вона наголо-
шує, що ці проблеми, як і механізми захисту 
національних інтересів, поки що недостат-
ньо розроблені. Зважаючи на те, що недо-
статньо визначені такі показники, як загрози, 
індикатори та порогові значення економічної 
безпеки транспорту, пропонує вважати та-
кими індикаторами економічної безпеки 
транспорту: 
– рівень задоволення потреб суспільного 

виробництва, населення, зовнішньої то-
ргівлі країни у транспортних послугах; 

– рівень використання транзитного потен-
ціалу України; 

– частку транспортної складової в ціні то-
вару; 

– частку іноземного капіталу у вартості 
об’єктів транспортного комплексу країни; 

– кількість транспортних пригод на 100 тис. 
поїздок тощо. 

До основних загроз економічній безпеці 
транспортної системи України належать: 

1) втрата вантажної бази, насамперед 
по експортних вантажах; 

2) неефективна державна політика про-
текціонізму щодо вітчизняних перевізників; 

3) дискримінаційна політика інших дер-
жав щодо українських перевізників тощо. 

Розглядаючи визначення національних 
інтересів у галузі транспорту, А. Новикова 
акцентує увагу на створенні таких умов роз-
витку галузі, які забезпечили б життєво ва-
жливі потреби економіки та населення в 
перевезеннях, максимальне використання 
транзитного потенціалу України, конкурен-
тоспроможність транспорту на світовому 
ринку перевезень та готовність до роботи в 
надзвичайних і мобілізаційних умовах. Тра-
нспорт має протистояти внутрішнім та зов-
нішнім загрозам, що впливають на його еко-
номічну безпеку. 

На думку Б. Дудишкіна [5], взагалі вве-
дення терміна “транспортна безпека” є пе-
редчасним і може ускладнити нормативно-
правову роботу. Водночас необхідно перег-
лянути значну кількість чинних нормативно-
правових документів з метою приведення їх 
у відповідність до нового терміна. Відмов-
ляючись від терміна “транспортна безпека”, 
він ініціює дослідження іншого введеного 
ним поняття “забезпечення безпеки на тра-
нспорті”, проводячи інтерпретацію його як 
системи, що містить два блоки: 
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– забезпечення безпеки від незаконного 
втручання в роботу транспорту, причому 
як системи, що включає технічні й інші 
засоби, огорожі, споруди, спеціалізовані 
служби і спеціальні підрозділи охорони, 
правоохоронні органи, організаційно-
правові заходи, які визначають стан за-
хищеності життя та здоров’я людей, 
майна власників, об’єктів транспорту, 
шляхів сполучення транспортних засо-
бів і транспортного обладнання, від за-
гроз, у тому числі терористичних; 

– забезпечення безпеки експлуатації тран-
спорту як системи, що включає констру-
ювання (проектування), виробництво 
(будівництво), випробування і введення в 
експлуатацію транспортних засобів, 
шляхів сполучення, транспортного обла-
днання, підготовку і підвищення кваліфі-
кації обслуговуючого транспорт персона-
лу, медичне і синоптичне забезпечення, 
контроль за функціонуванням шляхів 
сполучення, транспортного обладнання, 
транспортних засобів і їх руху, організа-
ційно-правові заходи, розслідування для 
встановлення причин транспортних подій 
(службові розслідування) і їх облік, ви-
значення стану захищеності життя та 
здоров’я людей, шляхів сполучення, тра-
нспортного обладнання і транспортних 
засобів, навколишнього середовища і 
майна власників від загроз. 

На думку В. Красновського, голови правлін-
ня фонду “Транспортна безпека РФ”, транспо-
ртна безпека – важлива складова національної 
безпеки, що відображає стан захищеності жит-
тєво важливих інтересів особистості, суспільс-
тва і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у 
транспортному комплексі. Він наголошує на 
хибності думки, що головною метою забезпе-
чення транспортної безпеки є її захист від актів 
незаконного втручання (знову розглядаються 
терористичні акти). А реалізація подібного сце-
нарію призведе до того, що держава зі своїм 
апаратом управління вимушена реагувати на 
окремі загрози, що перманентно виникають, не 
маючи можливості вирішувати проблему стра-
тегічно та захищати від реальних загроз. До 
того ж поза увагою залишається великий шар 
проблем, пов’язаних з діями посадових осіб, 
відповідальних за технічний стан об’єктів ін-
фраструктури, рівень професійної підготовки 
персоналу тощо. Отже, до загроз соціогенного 
характеру (терактів) слід додати загрози техно-
генного та природного характеру. Враховуючи 
загальний стан та особливості розвитку Росій-
ської Федерації, він робить висновок: посилен-
ня транспортної безпеки має політичний, еко-
номічний і соціальний характер [10]. Розгляда-
ючи сучасний стан проблеми, В. Красновський 
зазначає, що в інститутів державної влади і 
суспільства в цілому й досі немає адекватного 
розуміння місця і ролі транспортної безпеки в 

загальній системі національної безпеки. Вирі-
шення проблеми відбувається в інерційному 
режимі [11, с. 26]. 

Про важливість і проблемність питання 
свідчить той факт, що у звіті про діяльність 
Російської академії транспорту підготовка 
звіту за законопроектом “Про транспортну 
безпеку” та Державною концепцією забез-
печення транспортної безпеки Росії винесе-
на на перше місце [7, с. 24–25]. У своїй ре-
цензії дійсні члени РАТ Ф. Кацман і Є. Кук-
лєв зазначили таке: 
– наявне неповне розкриття значення те-

рміна “транспортна безпека”; 
– термін відображає лише охоронні функ-

ції (англійській термін security), а цього 
недостатньо для всіх видів транспорту; 

– друга складова безпеки, що має щирше 
значення безпеки і визначається техні-
ко-технологічними властивостями транс-
портних засобів (англійській термін 
safety), представлена недостатньо. 

Вони роблять такий висновок: необхідно 
більш чітко сформулювати поняття “безпе-
ка” та “захищеність” систем безпеки через 
показники ризиків і відобразити основні су-
часні нормативно-правові традиції в галузі 
безпеки, що базуються на міжнародних ста-
ндартах ISO 8402 і ISO 1900. Для виклю-
чення некоректних трактувань і можливих 
невідповідностей мають бути надані 
роз’яснення та представлена ієрархія сис-
темоутворювальних елементів: безпека, 
захищеність, небезпека, ризик, прийнятний 
ризик, збиток, загальні схеми вимірювання 
ризиків, рівнів загрози та небезпеки тощо. 
Далі, зробивши зауваження щодо рамкового 
характеру документа, автори переходять до 
питання про необхідність наукового супро-
водження Закону за всіма видами транспор-
ту, що, на нашу думку, сприятиме покра-
щенню безпеки експлуатації транспортних 
засобів, використання споруд і об’єктів, ін-
фраструктури транспорту, запобіганню про-
явам терористичних актів на окремих видах 
транспорту, але загальні питання транспор-
тної безпеки як стратегічної та глобальної 
системи це не вирішить. 

Подальший аналіз поглядів учених дає 
змогу виокремити такі напрями у форму-
ванні єдиних уявлень про безпеку в цілому і 
транспорту зокрема. Якщо сформулювати 
безпеку як стан, за якого ризик завдання 
шкоди персоналу або збитків обмежений 
достатнім рівнем прийнятного ризику, то 
можлива реалізація двох підсистем, що роз-
глядають такі принципи оцінювання досяг-
нутого рівня загроз: 

1) підсистема контролю за якістю функ-
ціонування за критеріями ризику на основі 
принципу аудиту системи відповідно до 
чинної нормативно-правової бази; 
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2) підсистема, що оцінює фактичні зна-
чення ризиків й управління ризиками та на-
дійністю (менеджер ризиків). 

При цьому рівень транспортної безпеки 
залежить від трьох відносно самостійних 
факторів: 

а) техніко-технологічних (safety); 
б) антитерористичних (security); 
в) організаційно-управлінських (prepa-

redness) [8, с. 262]. 
Заслуговує на увагу аналіз питання та 

подання його як об’єкта з високим рівнем 
ризику в напрямі security, проведений 
М. Назаркіним [13, с. 148]. 

IV. Висновки 
На сучасному етапі становлення категорії 

“транспортна безпека” характерним є її тракту-
вання на інтуїтивно-побутовому рівні з точки 
зору світогляду та досвіду індивідуума, який її 
чує та робить спроби оперувати. Дуже поши-
реним є випадок, коли, почувши вислів “транс-
портна безпека”, оператор підсвідомо транс-
формує його в більш зручне й звичне “безпека 
транспорту”, або взагалі зводить до примітив-
ного – “безпека руху”. Так, наведені терміни є 
складовими транспортної безпеки, але повніс-
тю вони не визначають її. Як один із варіантів 
тлумачення можемо запропонувати таке: тран-
спортна безпека – стан захищеності життєво 
важливих інтересів людини і громадянина, сус-
пільства і держави (споживачів транспортних 
послуг), об’єктів та суб’єктів транспортної ін-
фраструктури, за якого забезпечується її ста-
лий розвиток, своєчасне виявлення, запобіган-
ня і нейтралізація реальних та потенційних 
загроз національним інтересам. 

На нашу думку, цю категорію потрібно 
трактувати ширше, ніж за галузевою належ-
ністю, а її (безпеки) прояви, суб’єкти та 
об’єкти можуть здатись дещо несподіваними 
і навіть парадоксальними. Як приклад, один з 
термінів, що забезпечує транспортну безпе-
ку, – “вільне переміщення”, тобто вільний і 
рівний доступ індивідуума до різноманітних 
ресурсів. “Транспортна мобільність” насе-
лення характеризує свободу громади та гро-
мадянина. Вона є одним з видів та засобів 
комунікацій, має забезпечуватись на рівні 
держави, принаймні це декларується. Підп-
риємства транспорту мають забезпечити 
якісне і своєчасне перевезення пасажирів, 
вантажів, багажу, пошти, надавши безпечні 
умови перевезень, та запобігати аваріям і 
нещасним випадкам [15]. У країнах Євросою-
зу питання транспортної безпеки саме до 
цього і зводиться – комфортне переміщення 
вантажів чи пасажирів, взаємодія різних ви-
дів транспорту під час переміщення, марш-
рутизація й оптимальне використання ресур-
сів. Останнім часом актуалізуються питання 
терористичної загрози та економічної доці-
льності присутності на ринках перевезень 
гравців-нерезидентів, виправлення або оп-

тимізації взаємодії систем економічних пере-
ваг і юридичної відповідальності. 
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Annotation 
In clause the basic kinds of efficiency of 

state management and methods of their esti-
mation are considered, the existing ap-
proaches to definition of criteria of an estima-
tion of efficiency of mechanisms of state man-
agement, feature of their application concern-
ing efficiency of state management of activity 
of the commodity manufacturers are analysed. 

Анотація 
У статті розглянуто основні види ефектив-

ності державного управління та методи їх оці-
нювання, проаналізовано існуючі підходи до 
визначення критеріїв оцінювання ефективності 
механізмів державного управління, особливос-
ті їх застосування щодо ефективності держав-
ного управління діяльністю товаровиробників. 

Ключові слова 
Механізми державного управління, ефе-

ктивність державного управління, критерії, 
види, методи, соціальна ефективність дер-
жавного управління, товаровиробники. 

І. Вступ 
На сучасному етапі розвитку економіки 

України актуальним є питання щодо оціню-
вання ефективності функціонування механіз-
мів державного управління. Використання 
одержаних результатів дає змогу виявити 
проблеми, оперативно знайти шляхи їхнього 

вирішення, удосконалити управлінську діяль-
ність на відповідних рівнях і підвищити ефек-
тивність механізмів державного управління. У 
зв’язку із цим необхідно розробити теоретичні 
і практичні аспекти оцінювання ефективності 
механізмів державного управління і визначити 
критерії, за якими воно здійснюється. 

Останнім часом зазначеній проблемі при-
діляється значна увага з боку вітчизняних і 
зарубіжних учених, серед яких: Г. Атаманчук, 
Н. Глазунова, Д. Зеркін, В. Лобанов, Е. Лу-
тохін, О. Оболенський, А. Черв’яченко, 
А. Мельник [1–8]. Незважаючи на значну кі-
лькість досліджень проблеми в цьому на-
прямі, на сьогодні не вироблено єдиного за-
гальноприйнятого підходу до оцінювання 
ефективності державного управління і не 
існує чітко визначених критеріїв. З огляду на 
це визначення критеріїв, видів і методів оці-
нювання ефективності державного управлін-
ня, особливо щодо діяльності товаровироб-
ників, є дуже важливим. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути основні критерії 

і методи оцінювання ефективності механіз-
мів державного управління. 

ІІІ. Результати 
У сучасному механізмі управління націо-

нальною економікою важлива роль належить 



Серія: Державне управління, 2009 р., № 2 

 93 

державі. Існуючі негативні сторони ринку зу-
мовили необхідність регулювального втру-
чання держави для їхнього пом’якшення чи 
усунення. Державне економічне регулювання 
ринкової економіки передбачає здійснення 
таких основних функцій, як: оптимізація струк-
тури національного продукту; антимонополь-
не регулювання; розробка і виконання госпо-
дарського законодавства, що визначає єдині 
“правила гри” для ринкових суб’єктів; забез-
печення національних конкурентних переваг 
на світовому ринку, що має безпосередній 
стосунок до діяльності товаровиробників. 

У зв’язку із цим необхідно створити ефек-
тивне державне управління, під яким слід 
розуміти вміння раціонально використовува-
ти потужний потенціал держави, тобто здат-
ність адміністративних структур ефективно 
формувати, реалізовувати державну політи-
ку і пропагувати колективні ініціативи [1, с. 4]. 

Державне регулювання економіки здійс-
нюється різними методами: адміністратив-
ними, економічними і правовими. У сучасних 
умовах основними є економічні методи. 

Макроекономічне державне регулювання 
має свої власні механізми впливу. Вони, як 
правило, становлять систему взаємозалежних 
заходів і інструментів проведення визначеного 
напряму макроекономічної політики. Механіз-
мами впливу на економіку є: прогнозування і 
програмування, бюджетний, податковий, гро-
шово-кредитний, валютний, інвестиційний, ці-
ноутворювальний механізми. Їхня сукупність 
являє собою загальний механізм державного 
макроекономічного регулювання. Будь-який з 
названих механізмів як сукупності важелів (чи 
інструментів) впливу працюють злагоджено і 
результативно тоді, коли інструменти правиль-
но підібрані і використовуються відповідно до 
їх призначення, а також завдань, які треба бу-
де розв’язати. 

До конкретних механізмів реалізації дер-
жавної політики у сфері діяльності вітчизня-
них виробників відносять: 

1) правове регулювання організаційної, 
фінансової і господарської самостійності 
вітчизняних виробників; 

2) формування системи державних ор-
ганів, що займаються питаннями вітчизня-
них виробників; 

3) прийняття державних і регіональних 
програм, що сприяють реалізації інтересів 
вітчизняних виробників; 

4) бюджетне, податкове і митне регулю-
вання, що дає змогу створити умови для 
оптимізації та забезпечення ефективності 
діяльності вітчизняних виробників; 

5) методична підтримка вітчизняних ви-
робників, у тому числі організація і прове-
дення конференцій, семінарів з актуальних 
питань інноваційного розвитку; 

6) підготовка і підвищення кваліфікації 
кадрів та управлінської культури вітчизня-

них виробників з метою посилення мотива-
ційних процесів; 

7) інформаційна підтримка вітчизняних 
виробників, у тому числі інформування їх про 
резерви внутрішнього та зовнішнього ринків. 

Слід відзначити, що держава діє через 
систему органів і установ, котрі утворюють 
державний механізм, у центрі якого знахо-
дяться державні органи влади й управління. 
Державний орган – це офіційний інститут, 
який складається з організованих груп, на-
ділених правом приймати владні рішення 
(міністерство, парламент, суд). Державний 
апарат є найбільш істотною частиною дер-
жавного механізму, до його складу входять 
чиновники (посадові особи), а також держа-
вні службовці, котрі не володіють владними 
повноваженнями. Державні установи – це 
організована група осіб, що обслуговує або 
населення, або держава в цілому [2, с. 16]. 

Таким чином, до державних механізмів 
належать: 
– система органів і установ, котрі утворю-

ють державний механізм, у центрі якого 
знаходяться державні органи влади й 
управління; 

– система взаємозалежних заходів і ін-
струментів проведення визначеного на-
пряму макроекономічної політики. 

Поняття ефективності державного управ-
ління має багато значень і тлумачень. У зару-
біжній і вітчизняній літературі розглядають кі-
лька видів ефектів, у тому числі соціальний, 
економічний і виробничий. Кожний з видів ефе-
ктів являє собою узагальнюючий, сумарний 
показник управлінської діяльності, впливу у 
визначеній сфері державного і муніципального 
управління, отриманий у результаті підсумову-
вання сукупності критеріїв, показників, індика-
торів. Виробничий і економічний ефекти є до-
поміжними, складеними елементами при оці-
нюванні ефективності державного і муніципа-
льного управління, від показників виробничих, 
економічних ефектів залежать показники соці-
ального ефекту. 

Спрямованість державного і муніципально-
го управління на взаємозв’язок потреб, інте-
ресів, цілей, засобів, діяльності, результату 
сприяє досягненню бажаного результату 
управління – підвищенню рівня добробуту 
об’єкта управління (суспільства). Отже, ціліс-
ність, тобто нерозривність ланцюжка управлін-
ня, який складається з ланок: потреба – інте-
реси – цілі – засоби – діяльність – результат, – 
це необхідна складова державного і муніципа-
льного управління. Від стану державного і му-
ніципального управління (рівня раціональності, 
об’єктивності, продуктивності, ефективності) 
залежать рівень розвитку держави і суспільст-
ва, якість життя кожної окремої людини, тому і 
ставлення до нього має відповідати його ролі і 
значущості – бути науковим, всеохоплюючим, 
масштабним, глибоким, професійним [3, с. 13]. 
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Дослідження показують, що вимірюється, 
як правило, те, що легко виразити кількісно. 
Однак зосередження уваги тільки на цьому 
факторі призводить до небажаних результа-
тів. По-перше, через те, що витрати легше 
виміряти, ніж вигоду, ефективність часто зво-
дять до економії. Економія коштів і робочої 
сили стає єдиним показником поліпшення; 
гонитва за ефективністю перетворюється на 
прагнення до скорочення витрат. По-друге, 
через те, що суспільно необхідні витрати 
складніше визначити, ніж економічні витрати, 
часто не зважають на зовнішні фактори. 
Окремі підрозділи прагнуть поліпшити у своїй 
роботі співвідношення “витрати/вигоди”, на-
віть якщо загальний ефект нижче за оптима-
льний. По-третє, економічні вигоди легше ви-
явити, ніж суспільні, і коли намагаються під-
вищити ефективність, то підмінюють одні кри-
терії іншими, які легше вирахувати [4, с. 18]. 

У загальному значенні ефективність озна-
чає те, скільки ресурсів було витрачено для 
досягнення визначеного результату чи які були 
витрати при одержанні тієї чи іншої вигоди, 
тобто ефективність – це співвідношення ре-
зультатів і витрат. Іноді виділяють соціальну і 
функціональну ефективність. Однак виконання 
будь-якої роботи органів державного управлін-
ня повинне вимірюватися не тим, скільки ви-
трачено коштів чи було зайнято співробітників, 
а тим, наскільки добре поставлялися товари і 
якою мірою задовольнялися потреби спожива-
чів послуг. Таким чином, у центрі уваги ви-
явиться ефективність управління. 

Відповідно до цільового підходу ефекти-
вність системи визначається її здатністю 
досягати поставленої мети за допомогою 
раціонально організованих дій її складових. 
Розглянемо види ефективності. 

У літературі поширеною є класифікація, ві-
дповідно до якої виділяють три види ефектив-
ності – економічну, соціальну, соціально-
економічну. Економічна ефективність визнача-
ється через різні вартісні показники, що харак-
теризують проміжні і кінцеві результати діяль-
ності. Цей вид ефективності не відображає 
всієї специфіки відносин, які властиві певній 
діяльності, її критерій – мінімізація витрат чи 
максимізація результатів. Соціальна ефектив-
ність виявляється як результат впливу заходів 
економічного характеру на формування спосо-
бу життя людини, його критерій – задоволення 
потреб соціального характеру відповідно до 
ресурсів, що спрямовані на досягнення цих 
цілей. Економічна і соціальна ефективність 
тісно пов’язані між собою. Підвищення еконо-
мічної ефективності вже саме по собі веде до 
зростання соціальної ефективності [5, с. 27]. 

Оскільки державне управління здійсню-
ється у вигляді впливу одних людей на ін-
ших з метою реалізації їхніх інтересів, то 
слід враховувати головним чином соціальні 
результати і наслідки – не просто виробничі, 
технологічні, економічні показники, а їхнє 

“переломлення”, з одного боку, через за-
безпечення потреб суспільства і підтримку 
його цілісності і динаміки, а з іншого – шля-
хом задоволення запитів людей, створення 
умов для трудового і благополучного життя, 
збереження здоров’я і моральної чистоти. 

Однак визначити результат управління й 
оцінити його ефект дуже складно. Тому спо-
чатку потрібно виділити критерії, на основі 
яких можна було б вимірювати об’єкти-
візацію управління (наближення суб’єктив-
ності управління до об’єктивних тенденцій, 
закономірностей, форм суспільної життє-
діяльності) і висловити з цього приводу дос-
товірні й обґрунтовані судження. 

Оцінювання ефективності державного 
управління передбачає використання ви-
значених критеріїв і показників для співвід-
ношення, вимірювання. Наука і практика 
виробили і реально використовують чимало 
критеріїв, за якими можна вимірювати ефе-
ктивність державного управління. 

Аналіз основних підходів до визначення 
поняття “критерії ефективності” дав змогу 
уточнити поняття “критерії ефективності дер-
жавного управління”, яке позначає ознаки чи 
сукупність ознак, прояви управлінської систе-
мі, на підставі яких оцінюється рівень, якість 
та ефективність системи управління в цілому, 
а також окремих управлінських рішень. 

Проведені дослідження дали можливість 
виділити такі види критеріїв ефективності 
державного управління: 

1) вищий критерій ефективності системи 
державного управління в цілому означає 
повноту реалізації її функцій [6, c. 305]; 

2) спеціальні критерії ефективності 
управління – зниження складності організа-
ції управління, яка повинна бути простою, 
зрозумілою людям [4, c. 449]; 

3) критерії конкретної соціальної ефектив-
ності діяльності кожної структури, кожного уча-
сника управління, кожного одиничного управ-
лінського рішення, дії, відносини [4, c. 449]; 

4) критерії загальної соціальної ефектив-
ності, які пов’язані з потребами, інтересами й 
цілями суспільного розвитку та дають змогу 
вимірювати рівень їх задоволення. До них мо-
жна віднести: темпи і масштаби приросту наці-
онального багатства; рівень життя населення 
порівняно зі стандартами розвитих країн; вре-
гульованість, безпека, надійність суспільних 
відносин, рівень людського розвитку [7, c. 125]; 

5) критерії спеціальної соціальної ефекти-
вності державного управління, які розкрива-
ють і характеризують якість (рівень) усієї суку-
пності органів державної влади і місцевого 
самоврядування в єдності їх цілепокладання, 
організації і функціонування [8, c. 155]. 

Критерії загальної соціальної ефективно-
сті державного управління дають можливість 
бачити і вимірювати рівень задоволення на-
зрілих потреб, інтересів і цілей суспільства, 
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окремої соціальної групи, конкретної особи, 
що досягнуто через державне управління. 

В основі критеріїв ефективності – принципи 
державного управління, оскільки вони є 
об’єктивно зумовленими нормативними вимо-
гами, виробленими практикою соціального й 
державного управління і засобами регулюван-
ня зв’язку між цілями та результатами управ-
лінської діяльності. Принципи виражають ви-
моги об’єктивних законів управління; їхня дія 
пов’язана з реалізацією функцій системи 
управління і стимулює ініціативу й самодіяль-
ність мас, якими управляють. 

Критерії ефективності державного управ-
ління, котрі формуються на базі системи 
об’єктивних цінностей, знаходять вираження в 
ідеології суспільно-державного ладу, у страте-
гічних цілях правлячого суб’єкта – політичному 
курсі, концепціях, політичних установках і нор-
мах системи управління, за якими стоять зага-
льні національно-державні інтереси. 

IV. Висновки 
Ефективність державного управління вияв-

ляється на всіх рівнях функціонування систе-
ми: від окремої організації – до місцевого сус-
пільства, від місцевого рівня – до регіонально-
го, від регіонального співтовариства – до соці-
альної системи і її політичної організації – дер-
жави. На кожному з рівнів ефективність вимі-
рюється за своїми критеріями, які характери-
зують співвідношення цілей і результатів, а в 
іншій площині – відповідність результатів. На 
рівні товаровиробників критеріями оцінювання 
державного та місцевого управління можуть 
бути: темпи і масштаби приросту національно-
го доходу; рівень життя населення порівняно зі 
стандартами розвинутих країн; економічна 
безпека, яка виявляється в економічному зрос-
танні товаровиробників; поліпшення результа-
тів роботи товаровиробників з урахуванням 

підвищення ефективності роботи митних орга-
нів та служб, державної підтримки товарови-
робників, управлінської культури та посилення 
мотивації органів державного управління. 
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Annotation 
The author considers factors which determine 

the prospects of the educational system of 
Ukraine at the market of international educational 
services in the article. There was determined the 
factors which influence on the increase of com-
petitiveness of education. The special attention is 
spared the European standards of quality of 
education and problems of the Ukrainian educa-
tional system in achieving these standards. 
There was determined a task is for upgrading 
educational services in Ukraine and conse-

quently is an increase of competitiveness of the 
domestic educational system in the article. 

Анотація 
У статті розглянуто чинники, котрі визна-

чають перспективи освітньої системи Украї-
ни на ринку міжнародних освітніх послуг. 
Визначено фактори, що впливають на під-
вищення конкурентоспроможності освіти. 
Особливу увагу приділено європейським 
стандартам якості освіти та проблемам 
української освітньої системи в досягненні 
цих стандартів. Визначено завдання для 
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підвищення якості освітніх послуг в Україні, 
а відтак – підвищення конкурентоспромож-
ності вітчизняної освітньої системи. 

Ключові слова 
Ринок послуг, державне регулювання, осві-

тня система, конкурентоспроможність, вищий 
навчальний заклад, акредитація, ліцензування. 

І. Вступ 
Глобальний ринок освітніх послуг на сьо-

годні становить понад 2,5 трн дол. США і має 
стійку тенденцію до розширення. Лібераліза-
ція торгівлі освітніми послугами перетворює 
їх на важливу складову світової економіки. 
Університети розглядаються як важливі 
суб’єкти національної конкурентноспромож-
ності. Стратегії розвитку “університетського 
сектора” стають базовими елементами наці-
ональних політик економічного розвитку. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити проблеми розви-

тку системи освіти України на ринку міжна-
родних освітніх послуг. 

ІІІ. Результати 
Досить ґрунтовно та всебічно досліджуєть-

ся розвиток сучасної вищої школи російськими 
вченими. Серед них: А. Галаган, Б. Гер-
шунський, О. Ліферов, В. Садовничий та ін. 
В Україні розробка концепції реформування 
вищої освіти входить до кола наукових інте-
ресів таких визнаних вітчизняних фахівців, як 
В. Андрущенко, М. Згуровський, К. Левківський, 
В. Луговий, В. Козаков, К. Корсак, В. Кремень, 
В. Огнев’юк, С. Ніколаєнко, М. Степко, Т. Фіні-
ков та ін. 

Пошук ефективних механізмів державного 
управління реформування вищої освіти, опти-
мального розподілу повноважень між різними 
рівнями управління є предметом постійної ува-
ги теоретиків і практиків з державного управ-
ління. Серед них слід назвати таких зарубіжних 
і вітчизняних фахівців, як Г. Атаманчук, В. Ба-
куменко, В. Бурега, Д. Дзвінчук, В. Гамаюнов, 
В. Журавський, М. Карамушка, В. Князєв, 
В. Майборода, С. Майборода, В. Мартиненко, 
Н. Нижник, О. Поважний, С. Поважний, Д. Та-
бачник, В. Тертичка, В. Цвєтков та ін. 

Суспільство, яке орієнтується на позитив-
ні зміни, потребує нових освітніх орієнтирів, 
котрі базуються на розумінні, що вища освіта 
перетворюється на глобальне підприємство. 
Такий підхід призвів до формулювання нової 
стратегічної мети вищої школи, яка включає 
в себе побудову конкурентоспроможної еко-
номіки, заснованої на знаннях, підвищення 
якості зайнятості населення та зміцнення 
соціальної єдності суспільства. Саме така 
стратегічна мета визначила основні цілі Бо-
лонського процесу [3]: 

1. Побудова Європейського простору 
вищої освіти – “Європи знань” – як умова 
розвитку мобільності громадян з можливіс-
тю працевлаштування. 

2. Посилення міжнародної конкурентос-
проможності як національних, так і європей-
ської систем вищої освіти. 

3. Змагання з іншими системами вищої 
освіти за студентів, вплив на світовому рин-
ку освіти, кошти й престиж. 

4. Формування й зміцнення інтелектуа-
льного, культурного, соціального та науко-
во-технічного потенціалу. 

5. Досягнення сумісності систем вищої 
освіти. 

6. Зростання ролі університетів у розви-
тку національних та європейських культур-
них цінностей. 

У Комюніке “Створення загальноєвропей-
ського простору вищої освіти”, яке було під-
писане на конференції міністрів, відповіда-
льних за вищу освіту, у Берліні 19 вересня 
2003 р., визначено, що якість вищої освіти 
лежить в основі розвитку загальноєвропей-
ського простору вищої освіти. Відтак, мініст-
ри зобов’язуються підтримувати подальший 
розвиток системи забезпечення якості на 
рівні ВНЗ, на національному і загальноєвро-
пейському рівнях. Вони також підкреслюють 
необхідність розвитку загальних критеріїв і 
методологій із забезпечення якості. Міністри 
також підкреслюють, що, відповідно до прин-
ципу інституційної автономії, основна відпо-
відальність за забезпечення якості лежить на 
кожному з ВНЗ, що є основою для реальної 
підзвітності академічної системи в рамках 
національної системи якості. 

Міністри дійшли згоди, що національні 
системи із забезпечення якості повинні в 
собі містити [5]: 
– визначення обов’язків органів і установ, 

які беруть участь у забезпеченні якості; 
– оцінювання програм і ВНЗ, яке охоплює 

внутрішнє і зовнішнє оцінювання, з ура-
хуванням участі студентів і публікації 
результатів; 

– систему акредитації та атестації ВНЗ; 
– міжнародне партнерство, співробітницт-

во і створення мережі з контролю за які-
стю освіти. 

Саме моніторинг якості національної си-
стеми освіти визнано Радою Європи голов-
ним завданням, що передує створенню 
єдиного європейського освітнього простору 
до 2010 р. Якість навчання в університетах 
визначається на основі двох базових ознак: 
ефективності політики зарахування у студе-
нти та успіхів випускників університетів. На 
ринку освітніх послуг це призводить до: 
– стратифікації вищих навчальних закладів; 
– виділення групи елітних університетів; 
– формування ієрархічного ринку освіти. 

Оцінювання якості має базуватися не на 
тривалості чи змісті навчання, а на тих знан-
нях, уміннях і навичках, які опанували випус-
кники. Важливий не процес, а результат. 

Загальна тенденція у сфері забезпечення 
якості полягає у створенні й розвитку спеціа-
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льних посередницьких організацій і агентств з 
контролю за якістю й ефективністю всієї дія-
льності ВНЗ. Передача повноважень з конт-
ролю за якістю неурядовим організаціям у 
системі відносин між урядами й ВНЗ дає ряд 
переваг. Уряди звільняються від прямої від-
повідальності за оцінку діяльності ВНЗ і їхній 
розвиток. ВНЗ одержують можливість апелю-
вати до уряду у випадку їхньої незгоди з ре-
зультатами роботи агентства. Крім того, у ба-
гатьох випадках висновки агентств мають ре-
комендаційний характер. Таким чином, агент-
ства формально не зазіхають на самостій-
ність ВНЗ, хоча їх висновки мають велике 
значення для міністерств освіти при прийнятті 
рішень щодо конкретних ВНЗ. Цікавим прик-
ладом цього є Австрія, де інформація про ре-
зультати перевірки ВНЗ незалежними експер-
тами залишається конфіденційною: дово-
диться тільки до керівництва ВНЗ й не підля-
гає розголосу. Нарешті, агентства як неурядо-
ві організації мають можливість діяти більш 
гнучко й оперативно, виконувати функції кон-
салтингових структур, залучати й акумулюва-
ти позабюджетні кошти, а також запрошувати 
зовнішніх, у тому числі зарубіжних експертів. 
Таким чином, існування агентств вносить у 
систему управління ВНЗ стримування й про-
тиваги, здатні забезпечити як ефективний ко-
нтроль якості, так і збереження академічної 
свободи ВНЗ і розвиток самоврядування [2]. 

Розробка змісту курсів у західних країнах 
традиційно залишається прерогативою самих 
університетів і, як правило, не регламентується 
ніякими загальнодержавними стандартами. 
Останнім часом тенденція до свободи від дер-
жавної опіки в розробці курсів зросла. Водно-
час посилюється контроль за якістю курсів у 
рамках національних і міжнародних науково-
освітніх співтовариств, чому сприяє інтернаціо-
налізація й Болонський процес. 

Важливу роль у забезпеченні якості відіг-
рають також рейтинги ВНЗ, що складаються, 
як правило, неурядовими організаціями. В ос-
нову Болонської моделі було покладено англо-
саксонську модель вищої освіти. Це поясню-
ється найвищим академічним рейтингом ВНЗ 
США та Великої Британії. Для побудови рейти-
нгу використовуються чотири основні критерії: 

1. Кількість випускників університету, що 
одержали Нобелівську премію (10% ваги в за-
гальній оцінці) – для оцінювання якості освіти. 

2. Кількість співробітників університету, 
що одержали Нобелівську премію (20%), і 
рівень цитування наукових досліджень у 
різних галузях (20%) – для оцінювання якос-
ті факультетів. 

3. Кількість статей у журналах Nature й 
Scіence (20%) і кількість наукових статей, що 
згадуються в індексі цитування SCIE (20%), – 
для оцінювання наукових результатів. 

4. Розмір університету – співвідношення 
академічних досягнень із масштабами ВНЗ 
(10%) [1]. 

В Україні контингент студентів у 
2006/07 н. р. налічує майже 2,8 млн осіб, у 
тому числі за денною формою навчання 
понад 1,6 млн осіб. У поточному навчаль-
ному році в Україні здобуває освіту понад 
36,6 тис. іноземних студентів із 131 країни 
світу. Навчальний процес забезпечують по-
над 11,5 тис. докторів наук, професорів та 
понад 58,7 тис. кандидатів наук, доцентів. 

У 2005/06 н. р. прямі прибутки України 
від експорту освітніх послуг (навчання іно-
земних студентів) становили близько 50 млн 
дол. США. (Для порівняння: експорт освітніх 
послуг США сьогодні становить близько 
15 млрд дол. на рік). 

На сьогодні в Україні до європейських ви-
мог адаптовано новий перелік галузей знань і 
напрямів, за якими в Україні здійснюється під-
готовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра. Починаючи з 2007/08 н. р., 
підготовка бакалаврів у ВНЗ здійснюється за 
48 галузями та 141 напрямом (до цього підго-
товка здійснювалася за 17 галузями, 77 нап-
рямами і 586 спеціальностями). На стадії роз-
робки перебуває новий перелік спеціальнос-
тей з підготовки магістрів. Здійснюються орга-
нізаційні заходи із запровадження “Додатку до 
диплома” європейського зразка (Diploma 
Supplement). 

Перший етап запровадження системи кре-
дитно-модульного навчання у ВНЗ в Україні 
пройшов досить успішно. У 2006/07 н. р. у 
ВНЗ України III–IV рівнів акредитації на всіх 
програмах підготовки фахівців першого (бака-
лаврат) і другого (магістратура) циклів запро-
ваджено Європейську кредитно-трансферну 
систему (ECTS). Це дає змогу здійснювати 
трансфер (переведення) студентів з одного 
ВНЗ в інший (враховуючи й зарубіжні ВНЗ) та 
накопичувати студентами кредити ECTS, які 
визнаватимуться при подальшому навчанні в 
будь-якому європейському ВНЗ. 

Студенти отримали інформацію щодо 
структури курсів, послідовності вивчення на-
вчальних модулів та порядку їх оцінювання 
викладачами. Це дало більші можливості 
щодо вибору навчальних курсів та індивідуа-
льних програм здобуття вищої освіти. Само-
стійна робота стала більш скоординованою, 
збільшився час безпосереднього спілкування 
з викладачами. Кафедри поліпшили інфор-
маційно-методичне забезпечення, створю-
ють електронні підручники, комп’ютерні про-
грами, програми для самоконтролю тощо. 

Однак у цілому формування ринку освітніх 
послуг в Україні відбувається, на жаль, дещо 
уповільненими темпами. Найбільшою про-
блемою української системи освіти на міжна-
родному ринку освітніх послуг є її незадовіль-
на якість. На підсумковій колегії МОН України 
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24 березня 2007 р. було зазначено, що жоден 
з наших університетів не увійшов до рейтин-
гового списку п’ятиста університетів світу, а 
більшість з них узагалі не відомі за кордоном. 

Визначальним напрямом розвитку сис-
теми вищої освіти України задля підвищен-
ня її конкурентоспроможності є інтеграція в 
європейський освітній простір у руслі вико-
нання вимог Болонського процесу. У ході 
інтеграції української системи освіти до єв-
ропейського освітнього простору перед нею 
постає ряд проблем [4]: 

1. Психолого-дидактична некомпетент-
ність більшості викладачів вищої школи. 

2. Перехід на кредитно-модульну систему 
організації навчального процесу, що потребує: 
– забезпечення відповідності “вартості” 

кредиту обсягу і складності навчального 
матеріалу; 

– визначення педагогічного навантаження 
в умовах функціонування кредитно-
модульної системи. 

3. Зв’язок вищої школи з ринком праці. 
4. Практика студентів у реаліях ринкової 

економіки. 
5. Розмежування академічної й профе-

сійної спрямованості вищої освіти в Україні. 

6. Приведення освітніх кваліфікаційних 
ступенів України до стандартів Європейсь-
кого Союзу. 

Труднощі у вирішенні цих проблем зумо-
влені причинами соціального та психологіч-
ного характеру. 

Соціальні причини: 
1. Зацікавленість переважної більшості 

ректорів ВНЗ у збереженні існуючого стану. 
2. Технологічна та інформаційно-прос-

вітницька незабезпеченість переходу до 
європейських стандартів освіти. 

Психологічні причини: 
1. Звичка і готовність населення викори-

стовувати усталені схеми відносин між спо-
живачами та виробниками освітніх послуг 
(хабарі, знайомства тощо). 

2. Несприйняття значною частиною 
професорсько-викладацького складу інно-
ваційних методів і технологій в освіті. 

На якість, а відтак, і конкурентоспромож-
ність української освіти негативно впливає 
збереження багатьох рис радянської освіт-
ньої системи, які все ще притаманні системі 
освіти в Україні. 

Порівнявши моделі вищої освіти – Бо-
лонську й українську – ми можемо система-
зувати ці дані у таблицю. 

Таблиця 
Порівняльна характеристика моделей вищої освіти 

Характеристики моделей освіти Болонська модель вищої освіти Українська модель вищої освіти 

Задоволення потреб Орієнтована на потреби особистості Орієнтована на потреби суспільства 

Філософія Задоволення потреб/бажань особи 
для того, щоб вона поєднувала вла-
сний добробут зі служінням суспіль-
ству; формування людей, конкурен-
тоспроможних на світовому ринку 
праці 

Задоволення потреб розвитку суспільст-
ва шляхом цілеспрямованого добробуту 
та підготовки “гвинтиків державної маши-
ни”; “виробництво” робочої сили для за-
здалегідь визначених секторів суспільно-
го життя 

Структура Множинність вибору на всіх рівнях 
навчання 

Цілеспрямоване тренування з обмеже-
ними варіантами в межах обраної спеці-
алізації  

 

Продовження табл. 
Характеристики моделей освіти Болонська модель вищої освіти Українська модель вищої освіти 

Тривалість Протягом усього життя з численни-
ми можливостями перекваліфіка-
ції/зміни сфери діяльності 

Вікові обмеження згідно з суспільною 
корисністю, певні можливості підвищення 
кваліфікації чи зміни сфери діяльності 

Фінансування Різноманітні джерела, у тому числі 
приватні та публічні/державні фонди 
для всіх ВНЗ, у т. ч. приватних; підт-
римка окремих осіб, а не інституцій 

Державний бюджет або приватні кошти; 
підтримка інституцій, а не окремих осіб; 
відсутність традицій/умов для існування 
благодійних внесків/стипендій  

Управління Автономність університетів і парт-
нерство з контрольними органами; 
“правила гри” ВНЗ розробляються 
академічною громадою спільно з 
професійною адміністрацією; різно-
маніття й гнучкість методів управ-
ління з орієнтацією на задоволення 
запитів клієнта (студента) 

Сильний регуляторний/контрольний тиск 
з боку вищих управлінських органів; “пра-
вила гри” ВНЗ розробляються особами, 
мало причетними до академічної діяль-
ності (парламентом, Кабінетом Міністрів, 
чиновниками міністерств); жорстокість і 
одноманітність методів адміністрування з 
орієнтацією на вимоги вищих керівних 
органів 

Навчальний план Формується структурним підрозді-
лом ВНЗ з орієнтацією на задово-
лення потреб студента з кількома 
“обов’язковими” курсами 

Визначається і стандартизується вищими 
керівними органами з орієнтацією на 
задоволення встановлених нинішньою 
державною владою потреб суспільства, 
мінімальна кількість вибіркових курсів 

Контекст Плюралістичне суспільство з висо-
корозвинутими демократичними 
інституціями; глибокі традиції віль-
ного фундаментального навчання; 
доступ до світових інформаційних, 

Значне ідеологічне зміщення і колекти-
візм, покладання надій на сильну владу, 
а не на самодостатній розвиток особис-
тості; демократичні інституції ще не роз-
винуті; авторитарний традиційний стиль 
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фізичних і людських ресурсів викладання, де запам’ятовування пере-
важає над критичним мисленням; дуже 
обмежений доступ до світових ресурсів  

 
Формування ринку освітніх послуг в Укра-

їні можливе шляхом досягнення збалансо-
ваності між попитом і пропозицією на ринку 
праці. Важливим у цьому процесі є розумін-
ня того, що ринок освітніх послуг – це ком-
плексне утворення, яке не обмежується ли-
ше діяльністю ВНЗ. 

В Україні, на відміну від країн Заходу, 
практично відсутній зв’язок між рівнем осві-
ти й рівнем реального доходу. Сьогодні в 
країнах Європи частка робочих місць для 
фахівців з вищою освітою сягає 30–40%. За 
даними Організації економічного співробіт-
ництва та розвитку (ОЕСР), вища освіта пі-
днімає рівень доходів дипломованих фахів-
ців не менше ніж у 1,5–2 рази. Відсутність 
такої кореляції в Україні накладає відбиток 
на мотивацію студентів при здобутті вищої 
освіти. Диплом розглядається лише як фо-
рмальне підтвердження рівня освіти, а не як 
свідчення справжньої професійної кваліфі-
кації. Таке зміщення мотивації навчання ви-
значає формальне ставлення студентів до 
отримання знань, що негативно впливає на 
якість освіти. Щоб виправити ситуацію, не-
обхідно на державному рівні проводити по-
літику приведення у відповідність рівня ква-
ліфікації рівню реального доходу. 

У процесі переходу на двоступеневу сис-
тему вищої освіти “бакалавр-магістр” потріб-
но, насамперед, враховувати, що ступінь ба-
калавра має бути орієнтований на застосу-
вання практичних знань. Завдяки цьому в 
Європі бакалавр затребуваний на ринку пра-
ці, тому там спостерігається тенденція до 
розширення можливостей працевлаштуван-
ня бакалаврів і встановлення обсягу підгото-
вки магістрів на рівні 10–20% від кількості 
бакалаврів. В Україні трудове законодавство 
не адаптоване до ступеня бакалавра, тому з 
дипломом бакалавра важко влаштуватися на 
роботу, відповідну своїй кваліфікації, оскіль-
ки в суспільній свідомості бакалавр – це лю-
дина з неповною вищою освітою. Як наслі-
док, більшість студентів прагне будь-що про-
довжувати навчання, що негативно познача-
ється на якості магістерської освіти. На За-
ході мати ступінь магістра прагнуть лише ті, 
хто планує продовжувати академічну кар’єру. 

Важливим напрямом підвищення якості 
освіти в Україні є диверсифікація джерел фі-
нансування. Тут вагомою стратегією має бути 
курс на залучення бізнесу до фінансування 
наукової діяльності. На Заході корпорації 
створюють університети і вкладають значні 
кошти у розвиток науки й освіти. Так, амери-
канський концерн General Motors заснував 
університет “Мічигана-Флінта”, де готує фахі-
вців для концерну. Корпорація Іntel щорічно 

виділяє понад 100 млн дол. США на підтримку 
науки й освіти, стимулюючи підготовку квалі-
фікованих фахівців для галузі інформаційних 
технологій і створення нових університетських 
програм з передових технологій. У рамках 
ІХ Міжнародної виставки навчальних закладів 
“Сучасна освіта в Україні – 2006” внесок кор-
порації Іntel у розвиток системи освіти України 
був відзначений срібною медаллю. 

Але для успішного розвитку цього на-
пряму в Україні необхідно зміцнити наукову 
складову в університетах. Сьогодні наука 
перебуває переважно у віданні Академії на-
ук, що не відповідає вимогам часу. Необхід-
но максимально наблизити науку й освіту. 

Створення цивілізованого ринку освітніх 
послуг в Україні та забезпечення конкурен-
тоспроможності вітчизняної освіти на між-
народному ринку потребує урахування 
впливу таких чинників: 1) глобалізації; 
2) технологій; 3) конкуренції. 

Зазначені чинники визначають методоло-
гічне підґрунтя для дослідження і вирішення 
проблем модернізації системи освіти в Укра-
їні задля підвищення її конкурентоспромож-
ності, яке передбачає: 
– аналіз якості освітніх послуг з погляду 

потреб регіонів, держави та світової спі-
льноти у сфері професійної підготовки; 

– постійне вдосконалення діяльності осві-
тніх закладів відповідно до викликів ча-
су; 

– безперервність освіти, збереження єди-
ного освітнього простору, характер роз-
витку якого визначається потребами су-
спільства. 

В Україні для досягнення цілей Болонського 
процесу і підвищення конкурентноспроможнос-
ті системи освіти, насамперед, необхідно: 

1. Сприяти європейському співробітниц-
тву у забезпеченні якості освіти з метою ро-
зробки співмірних критеріїв і методологій її 
визначення. 

2. Прийняти систему вищої освіти, що ба-
зується на двох основних циклах – переддип-
ломному (бакалаврському) та післядиплом-
ному (магістерському). 

3. Запровадити загальноєвропейську 
систему наукових ступенів. 

4. Увести систему кредитів за зразком 
ECTS як ефективний засіб забезпечення ши-
рокомасштабної студентської мобільності. 

IV. Висновки 
Державна політика у сфері освіти має 

бути спрямована на вирішення таких за-
вдань щодо підвищення конкурентоспромо-
жності української системи освіти на ринку 
міжнародних освітніх послуг: забезпечити 
реальну автономію ВНЗ; сприяти залученню 
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інвестицій з різних джерел; зблизити освіту і 
науку, створити на базі університетів навча-
льно-наукові комплекси; удосконалити тру-
дове законодавство відповідно до двосту-
пеневості вищої освіти (бакалавр-магістр); 
привести у відповідність з євростандартами 
рівень реального доходу та професійної 
кваліфікації; удосконалити механізм вступу 
до ВНЗ (шляхом розширення і постійного 
вдосконалення практики зовнішнього тесту-
вання); збільшити кількість програм, що ви-
кладаються англійською мовою; використо-
вувати можливості ВНЗ у режимі on-line. 
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Annotation 
The article exposes a situation in the field 

of application of mechanisms of stimulation of 
development of regions in Ukraine. His legisla-
tively-normative providing is analyzed, found 
out the questions of problems. The got conclu-
sions testify to the necessity of subsequent 
perfection of the instrumental providing of 
stimulation of regional development, complex 
approach to this problem. Certainly directions 
and measures of increase of efficiency of pol-
icy of stimulation of regional development. 

Анотація 
У статті розглянуто ситуацію у сфері за-

стосування механізмів стимулювання роз-
витку регіонів в Україні. Проаналізовано йо-
го законодавчо-нормативне забезпечення, 
виявлено проблемні питання. Отримані ви-
сновки свідчать про необхідність подальшо-
го вдосконалення інструментального забез-
печення стимулювання регіонального роз-
витку, розробки комплексного підходу до 
цієї проблеми. Визначено напрями та захо-
ди щодо підвищення ефективності політики 
стимулювання регіонального розвитку. 

Ключові слова 
Державне регулювання, регіональний 

розвиток, регіон, стимулювання, концепція, 
державна регіональна політика. 

І. Вступ 
У 90-ті рр. XX ст. розвитку теорії соціально-

економічного управління регіонами було прис-

вячено ряд публікацій російських учених, у то-
му числі А.Г. Гладишева, С.Ю. Глазьєва, 
В.Н. Іванова, В.І. Патрушева, М.В. Степанова 
та ін. Комплексний підхід до проблеми ефекти-
вного державного регулювання регіонального 
розвитку став методологічною основою бага-
тьох досліджень, результати яких викладені в 
працях вітчизняних науковців: О.М. Алімова, 
О.І. Амоші, І.В. Багрової, С.О. Білої, Д.П. Богині, 
В.Г. Бодрова, В.М. Гейця, С.Г. Дзюби, 
М.І. Долишнього, М.Х. Корецького, В.А. Ткачен-
ка, М.В. Шаленка та ін. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити механізми дер-

жавного стимулювання регіонального роз-
витку України. 

ІІІ. Результати 
Стимулювання розвитку регіонів є одним 

з головних завдань державної регіональної 
політики України. Воно покликано [1, c. 51]: 

1) зменшити регіональну диференціацію 
в рівнях соціально-економічного розвитку та 
рівнях життя населення в регіонах; 

2) активізувати інвестиційну діяльність, 
сприяти ефективному використанню бю-
джетних коштів і місцевих ресурсів, зміцню-
вати конкурентоспроможність регіональної 
економіки; 

3) узгодити основні напрями економічно-
го розвитку регіонів з відповідними загаль-
нодержавними пріоритетами, сприяти між-
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регіональній інтеграції та співробітництву, 
вирішенню міжрегіональних проблем. 

Стимулювання розвитку регіонів – ком-
плекс правових, організаційних, наукових, 
фінансових та інших заходів, спрямованих 
на досягнення сталого розвитку регіонів 
шляхом поєднання економічних, соціальних 
та екологічних інтересів на загальнодержа-
вному та регіональному рівнях, максималь-
но ефективного використання потенціалу 
регіонів в інтересах їх жителів і держави в 
цілому [2, c. 45]. 

Складність реалізації завдань щодо сти-
мулювання розвитку регіонів на сучасному 
етапі полягає в тому, що його здійснення 
відбувається в умовах структурної перебу-
дови економіки на базі ринкових відносин, 
відсутності необхідного досвіду, недостат-
ності наукового забезпечення, недоскона-
лості законодавчо-нормативного забезпе-
чення, незавершеності розбудови системи 
регіонального управління. 

Незважаючи на те, що необхідність сти-
мулювання розвитку регіонів вже впродовж 
кількох років постійно декларується в різних 
офіційних документах, формування відпові-
дного нормативно-правового поля і практи-
чні кроки з його впровадження здійснюються 
повільно, щоразу із порушенням встановле-
них термінів. 

Водночас поступово трансформується 
концепція стимулювання регіонального роз-
витку. Якщо спочатку воно передбачало 
вжиття заходів щодо підтримки депресивних 
територій, то сьогодні йдеться про необхід-
ність стимулювання розвитку всіх регіонів із 
застосуванням диференційованої системи 
інструментів. 

Законодавчо-нормативне забезпечення 
стимулювання регіонального розвитку. 
Правові засади стимулювання розвитку ре-
гіонів визначені в ряді законодавчих, норма-
тивних і методичних документів. 

Концепцією державної регіональної полі-
тики, схваленою указом Президента України 
в 2001 р., передбачено стимулювання розви-
тку регіонів чи їх частин, у межах яких показ-
ники економічного та соціального розвитку 
значно нижчі, ніж відповідні середні показни-
ки в державі (депресивні території). Стиму-
лювання повинно здійснюватись шляхом 
упровадження особливих механізмів бюдже-
тної, податкової, цінової, грошово-кредитної, 
інноваційної та інвестиційної політики щодо 
таких територій, підвищення ефективності 
використання їх внутрішнього природного, 
економічного, наукового, трудового потенці-
алу. Передбачалось протягом 2001–2003 рр. 
обґрунтувати засадничі принципи державно-
го стимулювання регіонального розвитку, у 
тому числі депресивних територій [5]. 

Державна стратегія регіонального розви-
тку на період до 2015 р., затверджена пос-

тановою Кабінету Міністрів України в 
2006 р., передбачає стимулювання розвитку 
регіонів із застосуванням кількох основних 
інструментів: угод щодо регіонального роз-
витку, програм подолання депресивності 
окремих територій, державних цільових про-
грам. Стратегією затверджено пріоритетні 
напрями розвитку для кожного регіону, ви-
ходячи із загальнодержавних інтересів та 
особливостей ресурсного потенціалу регіо-
нів. Відповідно до цих напрямів визнача-
ються заходи зі стимулювання розвитку ре-
гіонів. 

Закон України “Про стимулювання розви-
тку регіонів”, прийнятий у 2006 р., закріплює 
правові, економічні та організаційні засади 
реалізації державної регіональної політики 
щодо стимулювання розвитку регіонів і по-
долання депресивності територій [6]. 

Закон передбачає впровадження нової 
моделі стимулювання розвитку регіонів, 
окреслено її засади, а саме [6]: 
– збалансування загальнодержавних, регіо-

нальних і місцевих інтересів розвитку шля-
хом визначення науково обґрунтованих 
пріоритетних напрямів розвитку регіонів; 

– програмно-цільовий підхід до розв’язання 
проблем регіонального соціально-еконо-
мічного розвитку; 

– створення сприятливого інвестиційного 
середовища в регіонах; 

– максимальне наближення послуг, що 
надаються органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування, 
до споживачів цих послуг; 

– концентрація на конкурсній основі кош-
тів державного бюджету України, місце-
вих бюджетів, а також інших ресурсів з 
метою досягнення найбільш ефективно-
го їх використання для цілей регіональ-
ного розвитку; 

– співробітництво та взаємна відповідаль-
ність центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади, органів місцевого само-
врядування, наукових і громадських ор-
ганізацій та інших суб’єктів у виконанні 
завдань регіонального розвитку; 

– реалізація партнерських відносин між 
центральним урядом та місцевими ор-
ганами самоврядування щодо спільного 
вирішення завдань регіонального розви-
тку на основі відповідних угод; 

– визначення чітких критеріїв, за якими 
територіям надаватиметься статус де-
пресивних, та інструментів державної та 
регіональної підтримки їх розвитку. 

Реалізація зазначеного Закону здійсню-
ватиметься шляхом [6]: 

1) запровадження договірних засад у ві-
дносинах між урядом та органами місцевого 
самоврядування через підписання угод що-
до регіонального розвитку, реалізації в регі-
онах спільних заходів, визначених Держав-



Держава та регіони 

 102 

ною стратегією регіонального розвитку та 
регіональними стратегіями розвитку; 

2) забезпечення державного стимулю-
вання розвитку депресивних територій шля-
хом розробки та виконання програм подо-
лання депресивного стану територій і на-
дання цільової державної підтримки для 
розвитку виробничої та соціальної інфра-
структури, соціально-культурної сфери, фо-
рмування інфраструктури підприємництва, 
фінансування програм перекваліфікації пра-
цівників, охорони довкілля. 

На фінансування всіх програм подолання 
депресивності територій протягом року в 
державному бюджеті повинна передбачати-
ся сума не менше ніж 0,2% дохідної частини 
державного бюджету за відповідний період. 

Практичне впровадження зазначених ін-
струментів стимулювання розвитку регіонів 
передбачає розробку й затвердження ряду 
методичних документів. Зокрема, у 2007 р. 
постановою Уряду затверджено Порядок 
підготовки, укладення та виконання угоди 
щодо регіонального розвитку. Цей документ 
визначає процедуру ініціювання, підготовки 
та підписання угоди щодо регіонального роз-
витку, а також проведення моніторингу її ви-
конання. Затверджено також Типову угоду 
щодо регіонального розвитку – важливий 
методичний документ, що встановлює струк-
туру, обов’язкові компоненти й форму угоди. 

Для практичного впровадження програм 
подолання депресивності територій у 
2006 р. затверджено Порядок здійснення 
моніторингу показників розвитку регіонів, 
районів і міст республіканського в Автоном-
ній Республіці Крим і обласного значення 
для визнання територій депресивними. Цим 
документом передбачено здійснювати що-
річний моніторинг соціально-економічного 
розвитку територій у розрізі нижчих адмініс-
тративних районів і міст на підставі даних 
державних статистичних спостережень з 
метою підготовки пропозицій щодо визнання 
території депресивною. 

Таким чином, основа законодавчо-нор-
мативної бази для застосування зазначених 
інструментів стимулювання розвитку регіо-
нів сформована, хоча багато практичних 
питань потребуватимуть уточнення в про-
цесі впровадження. Головною передумовою 
ефективного використання цих механізмів є 
забезпечення відповідальності центральних 
і місцевих органів влади за виконання до-
мовленостей. 

Угоди щодо регіонального розвитку. Уго-
ди щодо регіонального розвитку укладаються 
між Кабінетом Міністрів України та Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, облас-
ними, Київською та Севастопольською місь-
кими радами з метою узгодження державних 
пріоритетів регіонального розвитку з регіона-

льними пріоритетами та концентрації держав-
них і місцевих ресурсів для їх виконання. 

За результатами аналізу переваг регіону 
та основних структурних проблем, які нега-
тивно впливають на конкурентоспромож-
ність і потенціал зростання у кожному регіо-
ні, угодами визначено спільні заходи органів 
виконавчої влади й органів місцевого само-
врядування з реалізації державної стратегії 
регіонального розвитку та регіональних 
стратегій розвитку [3, c. 123]. 

Угоди дають можливість започаткувати 
на довгостроковій основі нові відносини між 
центром та регіонами щодо вирішення про-
блем територіального розвитку. Ініціатором 
укладання угоди можуть бути Кабінет Мініс-
трів України, центральні органи виконавчої 
влади, Верховна Рада Автономної Респуб-
ліки Крим, обласні, Київська та Севасто-
польська міські ради. У разі потреби інші 
органи місцевого самоврядування можуть 
подавати свої пропозиції щодо укладання 
такої угоди, а також про внесення змін до 
неї, відповідно, до Верховної Ради Автоно-
мної Республіки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міських рад. 

Для підготовки угоди створюється спільна 
робоча група, до складу якої входять пред-
ставники центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самовря-
дування. Процес підготовки угоди має бути 
прозорим, до її розробки залучаються гро-
мадські організації, наукові інституції тощо. 

Координація розроблення угод, методи-
чне забезпечення діяльності в цій сфері ор-
ганів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування здійснюється центральним 
органом виконавчої влади з питань економі-
чної політики із залученням наукових та 
громадських організацій. 

Угоду підписують Прем’єр-міністр України 
або інша особа за дорученням Кабінету Мініс-
трів України та, відповідно, Голова Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, голова 
обласної, Севастопольської міської ради чи 
Київський міський голова. Угода набуває чин-
ності після її схвалення Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, обласною, Київ-
ською, Севастопольською міськими радами. 

Угода може укладатися між урядом і од-
ночасно кількома регіонами для реалізації 
просторової політики держави, стимулю-
вання концентрації місцевих ресурсів для 
вирішення міжрегіональних завдань, спіль-
ного розв’язання проблем регіонального 
розвитку за рахунок добровільного об’єд-
нання місцевих бюджетів територіальних 
громад у межах одного або декількох регіо-
нів. 

Основною умовою укладення угоди є на-
явність Державної стратегії регіонального 
розвитку та регіональної стратегії розвитку. 
Договірна система взаємовідносин вводить-
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ся одночасно із упровадженням стратегічно-
го планування просторового розвитку як на 
державному, так і на регіональному рівнях. 

На сьогодні більшість регіонів уже мають 
затверджені стратегії соціально-економічного і 
культурного розвитку до 2015 р. Проте при 
прийнятті рішення щодо укладення угод пе-
ревага віддаватиметься тим регіонам, які ма-
ють чітке уявлення про свої конкурентні пере-
ваги, місцеві органи влади яких готові взяти 
на себе відповідальність за виконання угоди. 

Підготовчим процесом перед укладен-
ням угоди є підписання протоколу про намі-
ри – своєрідного технічного завдання, згідно 
з яким формуватиметься угода. На цей час 
такі протоколи вже підписано з керівниками 
Дніпропетровської, Харківської, Донецької 
та Львівської областей. Так було підписано 
угоду щодо регіонального розвитку Донець-
кої області між Кабінетом Міністрів та Доне-
цькою обласною радою. Таким чином, ціл-
ком реальним є впровадження такого ін-
струменту стимулювання розвитку регіонів 
вже з 2008 р. Надалі договірні відносини 
розвиватимуться поступово, з урахуванням 
набутого досвіду й стану готовності центра-
льних і місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування до їх 
реалізації. 

Програми подолання депресивності те-
риторій. Для територій, які за визначеними 
законом критеріями визнаються депресив-
ними, передбачена можливість розробки та 
реалізації програм подолання депресивнос-
ті. Такі території через наявність особливо 
гострих структурних, ресурсних чи інших 
проблем не в змозі без суттєвої фінансової 
та організаційної допомоги з боку централь-
них органів виконавчої влади забезпечити 
стійкий поступальний економічний розвиток. 

Депресивною територією, відповідно до 
закону, може бути регіон чи його частина 
(район, місто обласного значення або кілька 
районів чи міст), рівень розвитку якого за 
визначеними показниками є найнижчим се-
ред територій відповідного типу. 

Державне стимулювання розвитку де-
пресивних територій здійснюється на заса-
дах [4, c. 32]: 
– об’єктивності і відкритості при визначен-

ні таких територій; 
– одночасної концентрації зусиль і коштів 

на порівняно невеликій кількості терито-
рій з метою забезпечення максимально-
го соціально-економічного розвитку; 

– запобігання використанню цільової дер-
жавної підтримки для фінансування по-
точних потреб територій; 

– максимального використання можливо-
стей самих територій у розробці і реалі-
зації відповідної системи заходів. 

Програма подолання стану депресивнос-
ті території – взаємопов’язаний за змістом, 

термінами виконання, можливостями і вико-
навцями комплекс заходів правового, орга-
нізаційного, економічного, фінансового, со-
ціального спрямування, у забезпеченні яких 
задіяні фінансові та інші ресурси держави і 
регіону. Програма розробляється на підста-
ві глибокого аналізу причин депресивного 
стану й спрямована на досягнення чітко ви-
значених результатів. Програма затверджу-
ється Кабінетом Міністрів України. Термін, 
на який території надається статус депре-
сивної, не повинен перевищувати семи ро-
ків. 

Міністерством економіки був проведений 
моніторинг соціально-економічних показни-
ків регіонів відповідно до вимог закону й но-
рмативних документів. Проте виявилось, що 
за результатами моніторингу жодна терито-
рія не підпадає під статус депресивної. Ін-
акше кажучи, критерії визначення депреси-
вності, закладені в законі, є дуже жорсткими 
й саме тому жоден регіон не отримав такого 
статусу. 

Для виправлення ситуації був розробле-
ний законопроект “Про внесення змін до 
Закону України “Про стимулювання розвит-
ку регіонів”, яким передбачається 
пом’якшити критерії надання територіям 
статусу депресивних та дозволити Міністер-
ству економіки встановлювати граничні рівні 
показників для моніторингу. Цей законопро-
ект був схвалений у першому читанні Вер-
ховною Радою України у червні 2007 р. 

Таким чином, практичне запровадження 
цього інструменту стимулювання розвитку 
територій стане можливим при ухваленні за-
значеного законопроекту. Це може відбутися 
найближчим часом, за умови якщо нова Вер-
ховна Рада внесе необхідні зміни до закону. 

Субвенції з державного бюджету. Для 
стимулювання розвитку регіонів, у тому чи-
слі депресивних територій, у Державному 
бюджеті 2007 р. вперше закладено субвен-
цію місцевим бюджетам у сумі 100 млн грн. 
Субвенція спрямовується на фінансування 
окремих заходів, передбачених програмами 
соціально-економічного розвитку за пріори-
тетними напрямами, що визначені у Держа-
вній стратегії регіонального розвитку. Зок-
рема, це реструктуризація економічної бази 
окремих регіонів і створення умов для її ди-
версифікації на новій технологічній основі; 
розбудова і модернізація виробничої та со-
ціальної інфраструктури, що сприятиме під-
вищенню інвестиційної привабливості регіо-
нів; впровадження ресурсо- і енергоощад-
них технологій; розвиток соціально-куль-
турної сфери, охорони здоров’я та покра-
щення екологічної ситуації. До пріоритетів 
також належать вирішення проблеми зайня-
тості та соціальна й економічна реабілітація 
малих шахтарських міст і селищ, де закрито 
вугільні шахти, а також гірських населених 
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пунктів та інших територій, що потребують 
державної підтримки для розв’язання про-
блем розвитку. 

Порядок надання та використання зазна-
ченої субвенції затверджено постановою 
Уряду. Субвенція призначається за умови 
попереднього пропорційного фінансування з 
місцевих бюджетів та інших джерел. При 
цьому частка участі місцевих бюджетів не 
повинна бути менше ніж 10 % обсягу фінан-
сування заходу за рахунок субвенції. 

Державним бюджетом 2007 р. було пе-
редбачено також 130 млн грн дотації на 
створення нових робочих місць у вугледо-
бувних регіонах, де ліквідовано шахти, для 
працевлаштування незайнятого населення, 
яке перебуває на обліку в державній службі 
зайнятості. 

На практиці реалізація цього механізму 
супроводжується певними проблемами. Так, 
перевіркою Міністерства регіонального роз-
витку і будівництва встановлено, що в біль-
шості областей наявні суттєві порушення у 
використанні коштів, наданих державою, не 
затверджені переліки об’єктів будівництва, 
що фінансуються за рахунок субвенцій. Та-
ким чином, невідпрацьованість необхідних 
технічних документів є однією з головних 
причин, що гальмують надання субвенцій 
регіонам. 

За даними Міністерства регіонального 
розвитку та будівництва, на сьогодні лише 
на соціально-економічний розвиток регіонів 
надійшло близько 306 млн грн, що стано-
вить 100 % від призначеного, проте вище-
перелічені недоліки істотно стримують про-
цес використання державних коштів субве-
нцій і програм. 

Проблемні питання у сфері стимулювання 
розвитку регіонів. Головною проблемою, що 
гальмує практичне впровадження ефективних 
інструментів стимулювання регіонального 
розвитку впродовж багатьох років, залиша-
ється нерозуміння сутності міжрегіональних 
відносин у державі. В Україні постійно відбу-
вається ескалація напруження відносин між 
сильними й слабкими регіонами. Це зумовле-
но, з одного боку, об’єктивними обставина-
ми – необґрунтованою фінансовою й органі-
заційною централізацією, що обмежує мож-
ливості місцевих органів влади регулювати 
економічні процеси в регіонах. З іншого боку, 
діє суб’єктивний чинник – це загострення між-
регіонального протистояння між політичними 
силами у зв’язку з наявністю чіткого регіона-
льного розподілу політичних орієнтацій насе-
лення. Політики постійно провокують дискусії 
щодо “годування” одних регіонів іншими. 

Водночас завдання щодо регіонального 
згуртування є одним з основних для країн, 
що мають значну територію та суттєві регіо-
нальні відмінності. У деяких країнах діє кон-
ституційний принцип економічного вирівню-

вання потреб регіонів з метою забезпечення 
єдиного рівня життя на всій території країни. 
Діє інструмент “вирівнювання фінансових 
можливостей”, тобто багаті регіони повинні 
перераховувати частину свого доходу на 
користь бідніших. І це вважається розумною 
ціною за збереження цілісності держави. 

Запроваджувані відповідно до українсь-
кого законодавства інструменти стимулю-
вання регіонального розвитку передбача-
ють, що головним джерелом фінансування 
залишаються кошти державного й частково 
місцевих бюджетів. Досвід інших країн до-
водить, що більш ефективними інструмен-
тами стимулювання регіонального розвитку 
є опосередковані, спрямовані на створення 
сприятливих рамкових умов для розвитку 
приватного бізнесу. Підтримка регіонів-ліде-
рів шляхом бюджетного дотування малопе-
рспективна. Доцільніше здійснювати стиму-
лювання розвитку регіонів-донорів за допо-
могою пільгових комерційних механізмів 
(податкові преференції, пільгові кредити, 
інвестиційні дотації, цільові трансферти то-
що) і на певних умовах, наприклад, при ре-
алізації проектів з розвитку інфраструктури, 
інтеграції з відсталими регіонами. 

Головними розробниками, виконавцями 
й контролерами заходів щодо стимулюван-
ня розвитку регіонів залишаються центра-
льні і місцеві органи влади. Участь у цих 
процесах громадськості й недержавних ор-
ганізацій, цілком імовірно, залишиться лише 
декларативною. Інститут агенцій регіональ-
ного розвитку, що довів свою життєздатність 
і ефективність у європейських країнах, в 
Україні так і не набув належного розвитку. 

IV. Висновки 
Проведений аналіз показує, що в Україні 

в основному сформована законодавчо-
нормативна база для впровадження ряду 
інструментів стимулювання розвитку регіо-
нів. Проте необхідне постійне її вдоскона-
лення, тому що практичні кроки з упрова-
дження цих інструментів виявляють нові 
неврегульовані питання. 

Водночас потребують удосконалення 
концептуальні засади щодо стимулювання 
розвитку регіонів. Це означає необхідність 
зміщення акцентів із прямих до опосередко-
ваних інструментів стимулювання, зміцнен-
ня партнерських відносин між місцевою 
владою і місцевим бізнесом. Державна по-
літика у сфері стимулювання розвитку регі-
онів повинна передбачати заохочення роз-
витку всіх регіонів: сильних і слабких, доно-
рів і реципієнтів. 

Удосконаленню концептуальних засад та 
розв’язанню практичних питань у сфері 
стимулювання розвитку регіонів сприятиме 
вирішення таких завдань: 

1) ідея регіонального згуртування по-
винна стати основоположною ідеєю україн-
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ського державотворення. В Україні потрібно 
закріпити конституційний принцип економіч-
ного вирівнювання потреб регіонів. Це мож-
ливо зробити при очікуваному внесенні змін 
до Конституції України. Відтак, одним з ос-
новних завдань при застосуванні механізмів 
стимулювання розвитку регіонів має бути 
необхідність зміцнення економічної цілісно-
сті держави, розширення партнерських від-
носин між регіонами та міжрегіональної ін-
теграції; 

2) необхідно прискорити запровадження 
інструментів стимулювання розвитку регіо-
нів, передбачених Законом України “Про 
стимулювання розвитку регіонів”. Слід акти-
візувати організаційну роботу для практич-
ного запровадження угод щодо регіонально-
го розвитку в кількох регіонах і програм по-
долання депресивності територій, передба-
чивши відповідні витрати в державному бю-
джеті на наступний рік; 

3) необхідно враховувати, що, крім за-
значених спеціальних інструментів стиму-
лювання регіонального розвитку, на нього 
прямо чи опосередковано впливають інші 
види державної політики: у сфері розподілу 
доходів держбюджету, промислової політи-
ки, соціальної політики тощо. Крім того, бі-
льшість із численних цільових державних 
програм мають чітку регіональну спрямова-
ність. Відтак, існує необхідність комплексно-
го аналізу й інвентаризації джерел надхо-
дження державних коштів до регіонів на цілі 
регіонального розвитку через усіх розпоря-
дників бюджетних коштів. Це допоможе ви-
явити реальну картину щодо спрямування 
коштів у регіони й оцінити ефективність їх 
використання. Виконання цього завдання 
доцільно покласти на Міністерство регіона-
льного розвитку та будівництва; 

4) головні зусилля центру повинні спря-
мовуватись на створення рамкових умов 
для того, щоб регіони власними силами мо-
гли проводити необхідні структурні зміни. 
Потрібно зміщувати акценти з прямого бю-
джетного фінансування на опосередковані 
інструменти стимулювання регіонального 
розвитку. Питання надання цілеспрямованої 
державної підтримки повинно розглядатись 
лише в тих регіонах, які не здатні самостій-
но вирішити проблеми структурної адапта-
ції. При цьому регіонально спрямована дія 
має додатковий стимулювальний характер 
й орієнтована на те, щоб підтримати зусил-
ля самих регіонів; 

5) стимулювання розвитку регіонів, на-
самперед, покликано сприяти підвищенню 
конкурентоспроможності регіональних еко-
номік за рахунок удосконалення їхніх струк-
тур. Саме тому вторинною метою регіона-
льного стимулювання є посилення конкуре-
нтної позиції стимульованого підприємства 
в структурно слабкому регіоні. Перевага 

повинна віддаватись підприємствам, здат-
ним діяти на міжрегіональному рівні, у про-
мисловому виробництві і комунальній ін-
фраструктурі; 

6) при стимулюванні регіонального роз-
витку допомога повинна надаватися в пер-
шу чергу малим та середнім підприємствам, 
що діють у визначених пріоритетних галузе-
вих сферах. До цих видів діяльності потріб-
но прив’язувати пільги з оподаткування, до-
ступ до держзамовлень тощо. Необхідно 
розробити такі регіональні програми підтри-
мки малого та середнього підприємництва, 
комплекс пріоритетів і заходів яких би реа-
льно відповідав потребам місцевого малого 
бізнесу й регіональної економіки. Доцільним 
може бути створення за допомогою центру 
спеціальних фондів для молодих підприєм-
ців на депресивних територіях; 

7) на сьогодні одним із важливих елеме-
нтів політики підвищення конкурентоспро-
можності економіки регіонів може бути роз-
виток регіональних промислових кластерів. 
Концепція галузевих кластерів успішно ви-
користовується як ключовий елемент при 
розробці стратегій стимулювання економіч-
ного розвитку на різних політико-
географічних рівнях, у т. ч. на регіонально-
му рівні, на рівні міста, для економічно й 
соціально депресивних регіонів. Ключовим 
чинником успіху при розробці та реалізації 
стратегії розвитку кластерів є активна пози-
ція лідерів бізнесу, а також продуктивне 
партнерство між різними групами інтересів у 
регіоні. Наразі існує необхідність опрацю-
вання концептуальних засад, вивчення іс-
нуючого досвіду й розроблення рекоменда-
цій щодо розвитку галузевих кластерів для 
вирішення завдань стимулювання регіона-
льного розвитку в Україні. 
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Annotation 
Negative and positive factors, affecting 

forming machineries of state administration by 
development of housing communal economy 
are definite in article. 

Анотація 
У статті визначено негативні і позитивні 

чинники, які впливають на формування ме-
ханізмів державного управління розвитком 
житлово-комунального господарства. 

Ключові слова 
Управління, житлово-комунальне госпо-

дарство, ринок теплової енергії. 
І. Вступ 
Одним із пріоритетних напрямів розвитку 

підприємств ЖКГ має стати створення 
сприятливого інвестиційного клімату в жит-
лово-комунальних господарствах, пошуки 
нових джерел залучення фінансових коштів 
у вигляді інвестицій, довго- й короткостро-
кових кредитів, дотацій, формування нових 
інститутів управління житловим фондом, які 
забезпечують конкурентне середовище.  

Вагомий внесок у розвиток цієї пробле-
матики зробили Б.М. Данилишин, В.В. Доро-
фієнко, Т.М. Качала, В.М. Лобас, І.М. Оси-
пенко, В.І. Пила, О.Т. Рибалко, Д.М. Стечен-
ко, Ю.Г. Хівріч та ін. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – визначення негативних і 

позитивних чинників, які впливають на під-
ходи до формування нових інститутів 
управління житловим фондом, які забезпе-
чують конкурентне середовище.  

ІІІ. Результати 
Однією з умов реформування та розвитку 

теплопостачання великого міста є створення 
конкурентного середовища на ринку житлово-
комунальних послуг. Проблема формування 
ринкових відносин на ринку теплової енергії 
на сьогодні є особливо актуальною. Недоско-
налість існуючої системи централізованого 
теплопостачання великого міста визначає 
його неможливість забезпечувати вимоги 
споживачів щодо надійного та якісного надан-
ня послуг, а також ефективно працювати в 
умовах ринкових відносин. Сучасне централі-
зоване теплопостачання, яке переважає у 

великих містах, фактично є монополістом, що 
виключає можливість формування конкурент-
них відносин між суб’єктами теплопостачання. 

Формуванню конкурентного середовища 
на ринку теплової енергії перешкоджає 
множина чинників: 

1. Збитковість більшості підприємств теп-
лопостачання, основними причинами якої є 
підвищення цін на енергоносії, погіршення 
технічного стану основних фондів, великі 
втрати ПЕР, підвищення мінімальної заробіт-
ної плати, що призводить до збільшення собі-
вартості виробництва й транспорту теплової 
енергії. Збитки житло-комунального господар-
ства України в 2003 р. становили більше ніж 1 
млрд грн, у першому півріччі 2004 р. – близько 
430 млн грн. Більше половини з них – борги з 
оплати послуг теплопостачання. 

2. Заборгованість населення і бюджету з 
оплати житлово-комунальних послуг. У 
першому півріччі 2004 р. заборгованість на-
селення становила 7,55 млрд грн, заборго-
ваність бюджету перед підприємствами га-
лузі – близько 70 млн грн. 

3. Відсутність прямого зв’язку між зрос-
танням тарифів на послуги теплопостачан-
ня та якістю останніх. Підвищення тарифів 
не пов’язане зі збільшенням доходів насе-
лення. Регулювання тарифів і бюджетних 
субсидій здійснює місцева влада. Від 22% 
до 100% рівень тарифів не відповідає в по-
вному обсязі витратам на виробництво і на-
дання послуг [1]. 

4. Третій опалювальний сезон суб’єкти у 
сфері теплопостачання працювали без но-
рмативно-правового акта, що визначає пра-
вила користування тепловою енергією. 
Якість наданих послуг з теплопостачання 
регламентувалася “Правилами надання на-
селенню послуг по водо-,  теплопостачанню 
і водовідводові”, затвердженими в 1997 р. 
[2]. Мін’юстом 7.11.2002 р. було прийняте 
рішення про їхнє скасування. 

5. Недостатнє виконання Програми пое-
тапного оснащення житлового фонду при-
ладами обліку та регулювання споживання 
води й теплової енергії на 1996–2007 рр. 
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6. Сьогодні житловий фонд є власністю 
територіальної громади, що делегує свої 
функції управління житлом муніципальним 
заснуванням ЖКГ. Договірні відносини між 
організаціями в цьому випадку не 
обов’язкові, що виключає можливість притя-
гнення приватного бізнесу до управління 
житловим фондом, створення конкурентно-
го середовища, ускладнює доступ на ринок 
теплової енергії нових виробників і немуні-
ципальних споживачів. 

7. Поєднання органами місцевого само-
врядування функцій контролю і затвер-
дження норм, тарифів на послуги підпри-
ємств теплових мереж, що перебувають у 
муніципальній власності, ускладнює право-
захист споживачами своїх інтересів.  

8. Домінуючі у сфері управління житловим 
фондом ДЕЗи, що прийшли на зміну ЖЕКам, 
не зацікавлені в поліпшенні якості послуг. Ко-
ристуючись монопольним становищем на ко-
мунальному ринку, вони завищують ціни на 
свої послуги, при цьому виключається можли-
вість одержати їх в іншому місці. 

Основними учасниками організаційно-
господарських відносин, що виникають у 
сфері надання та споживання житлово-
комунальних послуг, відповідно до Закону 
України “Про житлово-комунальні послуги”, 
є споживач (власник, балансоутримувач), 
виконавець і виробник [3]. Основний спожи-
вач послуг централізованого теплопоста-
чання – населення. Якщо теплова енергія є 
товаром, то необхідно мати можливість ку-
пувати її стільки і такої якості, щоб вистача-
ло кожній окремій людині. Ринок не може 
існувати без покупця, у вітчизняному тепло-
постачанні така ситуація наявна вже багато 
років. Населення як споживач послуг 
централізованого теплопостачання не має 
переваг ринкового покупця, тому що в умо-
вах монополізованого товарного ринку та 
безоблікового теплоспоживання відсутня 
можливість оплачувати фактично спожива-
ну теплову енергію відповідно до її якості і 
надійності теплопостачання. 

Сучасний підхід до формування нових ін-
ститутів управління житловим фондом ви-
значився створенням об’єднань співвласни-
ків багатоквартирного будинку (далі – ОСББ), 
передачею житла в управління приватним 
керівним компаніям. Передбачалося, що 
створення органів самоорганізації населення 
дасть змогу забезпечити появу покупця, який 
має можливість на основі договірних відно-
син із постачальниками послуг впливати на 
якість наданих послуг і зацікавлений в еко-
номії та підвищенні енергоефективності спо-
живаної теплової енергії. Як показує досвід 
Польщі, Молдови, ОСББ міг би стати рішен-
ням багатьох проблем в управлінні житловим 
фондом. ОСББ як споживач у системі тепло-
постачання має ряд переваг: можливість ко-

нтролю за якістю теплопостачання, раціона-
льним використанням фінансових і матеріа-
льних ресурсів, можливість оплати фактич-
них послуг теплопостачання за обґрунтова-
ними тарифами, можливість укладання дого-
ворів на конкурсній основі щодо надання по-
слуг теплопостачання, експлуатації, обслуго-
вування і ремонту майна. 

Проте прийнятий Закон “Про об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків” не 
діє, як планувалося. Житло приватизувало 
88% населення, але житлофонд як був, так і 
залишається без господаря. 

Існує точка зору, що з огляду на те, що 
Закон надає право, але не зобов’язує ство-
рювати такі об’єднання, подібний суб’єкт 
ринкових відносин з’явиться не швидко. 
Власники об’єднуватися не поспішають, 
мешканці не хочуть брати на себе додаткові 
зобов’язання. Сама процедура реєстрації 
об’єднання досить копітка, тривала і потре-
бує багато коштів. Місцеві органи влади, як 
правило, не зацікавлені у створенні ОСББ і 
в ряді міст усіляко цьому перешкоджають. 

Голови та члени об’єднань, як правило, – 
люди, які не мають фахової освіти і свою 
роботу розглядають лише як додатковий 
заробіток. Це призводить до прийняття не-
ефективних рішень, чому сприяє повна від-
сутність законодавчої відповідальності за 
управлінську діяльність. 

У законодавстві про об’єднання співвла-
сників багатоквартирного будинку є супере-
чності. З одного боку, вони не є прибутко-
вими організаціями і не мають коштів для 
оплати праці робітників, з іншого – мають 
право займатися підприємницькою діяльніс-
тю, прибуток від якої може бути використано 
для оплати праці. 

Щоб зареєструвати ОСББ, необхідний 
відвід землі. Відповідно до законодавства, 
об’єднання може одержати землю у влас-
ність або в оренду. Фактично ніхто не одер-
жав землю у власність. Основна причина – у 
необхідності передачі землі у власність по-
ділу квартальної території місцевою вла-
дою, але цього не робиться. Не вирішено і 
питання про власність на нежилі помешкан-
ня, не зрозуміло, яким чином будуть вирі-
шуватися конфлікти сторін, хто і як буде га-
рантувати права окремих членів об’єднання. 

Для будинків, які потребують капітально-
го ремонту, у місцевих бюджетах відсутні 
кошти для його здійснення і передачі їх на 
баланс ОСББ. 

Запропонований Типовий договір “Про 
участь у витратах на утримання будинку і 
прибудинкової території” потребує значного 
доопрацювання. Районні адміністрації най-
частіше намагаються перекласти обов’язки 
зі складання міської території на створені 
мешканцями багатоквартирних будинків 
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об’єднання, занадто розширюючи їх зону 
відповідальності на прибудинковій території. 

У цілому по Україні станом на 
01.03.2006 р. в Україні налічувалось 4362 
об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків. На ринок послуг з управління жит-
ловим фондом виходять асоціації, що 
об’єднують декілька кондомініумів. 

Демонополізація сфери обслуговування 
житлового фонду передбачає залучення 
приватного капіталу. Приватні власники мо-
жуть бути представлені юридичними і фізи-
чними особами, що мають у власності жит-
ловий фонд. ДЕЗи повинні йти на привати-
зацію або, залишаючись муніципальними, 
на контрактній основі вигравати право на 
експлуатацію житла. Хоча ринок підрядних 
організацій у сфері обслуговування й утри-
мання розширюється, муніципалітети, що 
виступають у ролі замовників, визнаючи ви-
конавців, зазвичай віддають перевагу кому-
нальним підприємствам. Вкрай зношений 
фонд разом із регульованими державою 
тарифами становить головну проблему за-
лучення приватників. Приватне обслугову-
вання стосується в основному елітних но-
вобудов або нових будинків. Утриматися на 
ринку і мати прибуток вдається тим приват-
никам, що контролюють вузькі сегменти ри-
нку і по суті є монополістами. Станом на 
1.03.06 р. функціонувало 333 приватних під-
приємства, що прийшли на зміну ЖЕКам. 
Таким чином, вибір ринкових відносин наяв-
ний, проте, незважаючи на прийняття чис-
ленних законів, проведення реформ не 
справило істотного впливу на поліпшення 
становища в галузі. 

Значною мірою на формування конкуре-
нтного середовища в теплопостачанні буде 
впливати становлення управлінських ком-
паній, спроможних кваліфіковано управляти 
подачею теплової енергії споживачам. 
Управлінська компанія та її персонал по-
винні бути зацікавлені в якості надання пос-
луг, економії й підвищенні енергоефектив-
ності теплопостачання. У досить значних 
муніципальних утвореннях доцільно форму-
вати декілька управлінських компаній, що 
буде сприяти розвитку конкуренції в цій 
сфері діяльності. 

Повноваження такої компанії, її роль в 
управлінні фінансовими потоками, в органі-
зації експлуатації комунікацій, обслугову-
вання житлового фонду мають бути чітко 
визначені на законодавчому рівні. Управлін-
ській компанії має бути передано ряд функ-
цій, зокрема такі: 
– інвентаризація теплового господарства, 

визначення теплового балансу; 
– оцінювання тепловтрат за всіма тепло-

джерелами, незалежно від їх відомчої 
належності, розробка інвестиційної про-
грами зменшення тепловтрат; 

– розробка критеріїв якості, надійності те-
плопостачання, методів контролю, сти-
мулювання зниження витрат; вибір теп-
лоджерела і висновок договорів на купі-
влю теплової енергії необхідної кількос-
ті, якості, надійності теплопостачання; 

– забезпечення системи контролю за якіс-
тю наданих послуг і оплати за фактичне 
теплоспоживання; 

– забезпечення та підтримка в належному 
стані прийнятої від власника в управлін-
ня системи теплопостачання; 

– диспетчерське управління системою; 
– налагодження гідравлічних режимів те-

плових мереж; 
– розподіл фінансових засобів між підпри-

ємствами-теплопостачальниками, теп-
ловими мережами окремо за виробітку 
теплової енергії, окремо – за утримання 
теплових мереж (можливо, окремо – за 
облік теплової енергії); 

– розробка програми реформування сис-
теми, перспективне планування забез-
печення ефективності теплопостачання 
з урахуванням поступового переходу іс-
нуючого житлового фонду на покварти-
рне теплозабезпечення, промислових, 
суспільних споживачів – на автономне 
теплопостачання; 

– організація процедури відкритих тенде-
рів, у тому числі через Інтернет, на ви-
конання підрядних робіт, урахування 
при проведенні тендерів не  тільки тер-
мінів і вартості виконання робіт, але й 
чинної системи якості на підприємстві; 

– аналіз системи управління; 
– створення та підтримка електронної мо-

делі системи теплопостачання міста, 
наявність якої дасть змогу вибрати оп-
тимальний варіант на основі системного 
підходу до розвитку теплопостачання; 

– організація фінансово-технічного конт-
ролю за роботою підприємств, що пос-
тачають теплову енергію. 

Розвиток конкуренції у сфері надання 
послуг теплопостачання тісно пов’язаний із 
залученням на конкурсній основі якомога 
більшої кількості суб’єктів підприємництва 
різних форм власності, насамперед, малих 
підприємств. Найбільш типовими у сфері 
теплопостачання є послуги, пов’язані з на-
данням альтернативних технологій тепло-
забезпечення: електроопалення, газового, 
сонячного, теплонасосного, з ремонтом ін-
женерного устаткування, прочищенням ме-
реж, безтраншейним прокладанням трубоп-
роводів, установкою і сервісним обслугову-
ванням устаткування поквартирного тепло-
забезпечення, систем регулювання й обліку, 
включаючи зняття показань і розрахунок 
поквартирного споживання теплової енергії 
за показаннями загальнобудинкових та ін-
дивідуальних приладів обліку, обслугову-



Серія: Державне управління, 2009 р., № 2 

 109 

ванням систем вентиляції і кондиціювання 
повітря тощо. 

З метою активізації створення ОСББ не-
обхідно розробити комплексну програму 
щодо переходу житла на самоврядування і 
самофінансування, передбачити в бюджеті 
міста кошти на проведення капітальних ре-
монтів, установку приладів обліку в багаток-
вартирних будинках за умови створення в 
них ОСББ. 

Необхідно утворити структуру, відпові-
дальну за створення інститутів самовряду-
вання населення, здатну юридично захисти-
ти інтереси споживача послуг, ефективно 
управляти системою самоврядування жит-
ловими будинками. Законодавчо має бути 
уведена відповідальність керівників інститу-
тів управління житловим фондом за нена-
лежне утримання житла. 

Велике значення в розвитку конкуренції у 
сфері теплопостачання має реформа опла-
ти комунальних послуг. З огляду на соціа-
льне значення цієї сфери, регулювання та-
рифів і доведення їх до економічно обґрун-
тованих, держава лишає за собою. Нероз-
винутість конкурентних відносин у теплопо-
стачанні сприяє використанню тільки витра-
тного методу при формуванні тарифів, ви-
ходячи з фактичного (часто економічно не-
раціонального) рівня витрат, тоді як розра-
хунок тарифів на підставі реального техніко-
економічного обґрунтування займає друго-
рядне місце. Необхідно прийняти ряд нор-
мативних документів, спрямованих на нор-
малізацію тарифів у сфері теплопостачан-
ня, скорочення непродуктивних витрат, по-
гашення заборгованості. 

Становлення конкурентного середовища 
в теплопостачанні передбачає виробіток 
механізмів фінансування і кредитування 
галузі, зміни напряму скерування бюджет-
них фінансових засобів, чітке розмежування 

повноважень центру і регіональної влади. 
Без фінансової підтримки галузь приречена 
і навіть 100% платежі населення не здатні її 
реанімувати. 

Ринкові умови функціонування галузі пе-
редбачають створення механізму мотивації 
виробників і споживачів до економії та під-
вищення ефективності енергоспоживання. У 
більшості випадків принципи стимулювання 
робітників підприємств локальних природ-
них монополій не пов’язані з розумною еко-
номією енергоресурсів, ефективністю робо-
ти підприємств. Множина програм зі зрос-
тання енергоефективності, лімітування, під-
вищення відповідальності з набагато біль-
шим ефектом можна замінити на мотивацію 
до енергозбереження суб’єктів теплопоста-
чання і теплоспоживання з підвищення ене-
ргофективності ПЕР. 

IV. Висновки 
Таким чином, існує багато проблем, що 

перешкоджають становленню конкурентно-
го середовища на ринку теплової енергії. 
Реалізація наданих пропозицій буде сприя-
ти формуванню конкурентних відносин на 
ринку теплової енергії, що є однією з голов-
них умов ефективного, надійного забезпе-
чення теплоспоживачів тепловою енергією 
необхідної якості. 
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Annotation 
At the article it is investigational problem of 

the modern state and level of development of 
financial institutes which work in an agrarian 
sphere, certain role and functions of the state 
in providing of development of mutual relations 
of agrarian producers with subjects insurance 
and credits services. Suggestions are devel-

oped in relation to development of state sup-
port of agrarian sector of Ukraine. 

Анотація 
У статті досліджено проблеми сучасного 

стану та рівня розвитку фінансових інститу-
цій, які працюють в аграрній сфері, визна-
чено роль та функції держави у забезпечен-
ні розвитку відносин сільгосптоваровироб-
ників та суб’єктів страхових і кредитних пос-
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луг. Розроблено пропозиції щодо розвитку 
інституційної системи державної підтримки 
аграрного сектора України. 

Ключові слова 
Державне управління, сільське госпо-

дарство, інституційна система, реформу-
вання, кредитування. 

І. Вступ 
Сьогодні стан вітчизняного аграрного сек-

тора далекий від стабілізації. Дотації і компен-
сації мають скоріше символічний характер, не 
забезпечуючи його нормальне функціонуван-
ня. За рахунок високого рівня монополізації 
постачальників засобів виробництва і сфери 
збуту продукції критично загострилися між- і 
внутрішньогалузеві диспропорції, через що 
відбувається посилення цінового диспарите-
ту, відчувається гострий дефіцит фінансових 
ресурсів, а банківський кредит через непомір-
ну величину відсотків не став для сільських 
товаровиробників основним джерелом пок-
риття нестачі оборотних коштів. 

Наявний низький рівень прибутковості 
галузі призвів до неможливості ведення бі-
льшістю підприємств не лише розширеного, 
але й простого відтворення. 

Наявні сьогодні суперечності ринок по-
долати практично не може, оскільки в агра-
рній сфері обмежені його можливості із са-
морегулювання, тим паче, що в Україні АПК 
завжди був дотаційним і тому зараз необ-
хідність його державного регулювання ні в 
кого викликає сумнівів. 

Існуючий на сьогодні порядок вирішення 
цієї проблеми є суб’єктивним і вкрай неефе-
ктивним. При цьому мова має йти не стільки 
про обсяги й терміни виділення коштів, скі-
льки про створення цілісної системи й ме-
ханізму здійснення державної аграрної полі-
тики, що включають державне втручання по 
лінії залучення ресурсів в аграрний сектор. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити сучасний стан та 

розробити пропозиції щодо розвитку інсти-
туційної системи державної підтримки агра-
рного сектора України. 

ІІІ. Результати 
Сьогодні в Україні склалася ситуація, ко-

ли для кредиторів взаємодія із сільськогос-
подарськими підприємствами пов’язана зі 
значним ризиком, що зумовлено значною 
залежністю аграрного виробництва від при-
родних умов, крайньою нестійкістю цін на 
сільськогосподарську продукцію й економіч-
ною слабкістю більшості господарств. 

Основна маса позик в Україні видається 
під забезпечення, що досягається за раху-
нок застави майна, вартість якого, як прави-
ло, перевищує одержуваний кредит. 

Зазвичай забезпеченням для сільськогос-
подарського підприємства є урожай (як зіб-
раний, так і на полі: у цьому випадку кредит 
видається не більше ніж на термін природної 
вегетації культури під заставу контракту і 

страхового поліса). Як застава за коротко-
строковими позиками, як правило, викорис-
товуються товари, що мають порівняно стій-
ку ціну (з урахуванням чинника збереження 
при низькій технічній оснащеності галузі най-
більш виграють зернові культури). 

За визначенням І. Сафонова, “державні 
заставні операції з сільськогосподарською 
продукцією є не тільки оптимальною фор-
мою кредитування на пільгових умовах, але 
й формою її збуту” [4, с. 78–79]. У СРСР 
практикувалося доведення до колгоспів і 
радгоспів контрольних цифр із закупівлі 
продукції, які визначалися, виходячи з нор-
мативів, що враховували економічну оцінку 
землі, забезпеченість виробничими ресур-
сами. Сьогодні господарства можуть вдава-
тися до таких операцій у разі потреби при 
несприятливому з їх погляду стані ринку. 
Державні заставні операції забезпечуються і 
підтримуються в таких формах: 
– пряме бюджетне фінансування (зокрема 

безвідсоткові позики); 
– виділення зворотних коштів відповідно 

до пільгового порядку; 
– виділення бюджетних асигнувань або 

кредитів безпосереднім заставодержа-
телям для компенсації витрат зі збері-
гання й обробки сільгосппродукції. 

Як свідчить вищезазначене, цей тип опе-
рацій має безпосередній стосунок до піль-
гового кредитування сільського господарст-
ва. 

Здійснення державних заставних опера-
цій є також способом регулювання ринку: при 
його несприятливій кон’юнктурі держава збі-
льшує обсяг закупівель, що вилучає частину 
продукції з ринку, тим самим стабілізуючи 
ціни і полегшуючи реалізацію решти продук-
ції. При різкому підвищенні цін і загостренні 
дефіцитності ринку держава зменшує обсяги 
операцій і здійснює за необхідності товарні 
інтервенції за регульованою ціною. 

Товарні інтервенції дають можливість, 
таким чином, підтримувати умови нормаль-
ної конкуренції і компенсувати недостатню 
розвинутість інфраструктури не перешко-
джаючи ринковій діяльності. 

Для держави такі операції є вигідними, 
оскільки кредити забезпечуються ліквідними 
ресурсами. Регулює загальні правові й еко-
номічні принципи розміщення і виконання 
державних договорів Закон України “Про 
державний матеріальний резерв” від 
24.01.97 р. № 51/97-ВР. При цьому гаранту-
ється авансова оплата не менше ніж 50% 
від вартості обсягу поставки, а з продукції 
тваринництва – виплата дотацій з відповід-
ного бюджету, що забезпечують рентабель-
ність її виробництва. 

У разі невиконання договірних зобов’язань 
винна сторона сплачує неустойку – 50% від 
вартості продукції, що недопоставлена. За 
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невчасну оплату продукції й авансування по-
купці сплачують пеню у розмірі 2% від не-
оплаченої суми за кожен день прострочення 
платежу, а при простроченні більше ніж 
30 днів – 3% (стягнення здійснюється у безак-
цептному порядку). Ми вважаємо, що всі про-
блеми, які виникають при здійсненні держав-
них закупівель, тут вирішені de yare, але ви-
никають щоразу de facto – при недостатності 
коштів у відповідних бюджетах. 

З темою державних заставних операцій 
тісно пов’язане поняття договору контрак-
тації, достатньо глибока розробка положень 
якого здійснена А.Г. Кондиріним. Він відзна-
чає, що принципово новим є те, що контрак-
тація характеризується не як самостійний 
договір, а як один з організаційних різнови-
дів договору купівлі-продажу з втратою пла-
нового характеру і обов’язкової допомоги 
контрагента у виробництві сільгосппродукції 
[2]. Слід вказати на це, як на явний недолік: 
часто господарства потребують допомоги 
заготівника в організації виробництва, тран-
спортуванні продукції (цілком можливо, на 
нашу думку, у конкретних договорах перед-
бачити такі обов’язки заготівників-
державних агентів). 

Виробник, що не виконав зобов’язання 
або що виконав його неналежним чином, 
несе відповідальність тільки за наявності 
його вини (ст. 571 ЦК): такий підхід діє на 
користь сільських товаровиробників як най-
більш слабкої сторони договору [5, с. 51]. 

Проте невчасність розрахунків є голов-
ною причиною небажання господарств пос-
тавляти продукцію за державними контрак-
тами, незважаючи на вищі ціни [4, с. 8]. 

Ми також підкреслюємо, що заставні 
операції потребують незрівняно більше ко-
штів держави, ніж пільгове кредитування, і 
найближчим часом навряд чи масово здійс-
нюватимуться. 

У систему економічного стимулювання 
входить страхування, що розглядається нами 
як один з реальних чинників зниження ризиків 
структур, що взаємодіють з аграрним секто-
ром. Підстраховування ризиків, у першу чергу, 
пов’язаних з невиконанням або неналежним 
виконанням цивільно-правових договорів, має 
особливе значення в сільському господарстві. 
Згідно зі світовою практикою, описуваний на-
ми ризик належить до категорії страхових ри-
зиків (insurable risk), тобто тих, що піддаються 
досить точному опису, з можливістю розраху-
нку його ймовірності [1]. Пошуки заходів із за-
побігання настанню збитків привели до знач-
ного поширення системи, що називається 
“управління ризиком”, до якої зараховують 
його оцінку, а також превентивні заходи. 

Розглядаючи питання державного регу-
лювання економічних процесів, не можна не 
торкнутися проблеми зниження ризиків 
структур, що кореспондують з аграрним се-

ктором по лінії кредитування, бо на сьогодні 
ризик цей у чистому вигляді надмірно вели-
кий, що не дає можливості реально сподіва-
тися на участь у цьому процесі комерційних 
установ. Щоб підсилити зацікавленість 
останніх, необхідне надання додаткових 
гарантій, зокрема частково за рахунок бю-
джетних коштів. 

Одним із способів захисту від ризику, що 
виникає (зменшення, усунення), є страху-
вання кредитів, яке виникло як специфічний 
вид діяльності в міжнародній практиці у 
XIX ст. і набуло сучасної форми тільки після 
Другої світової війни. За характеристикою 
об’єкта воно належить до страхування ризи-
ків відповідальності. Звертаємо увагу на те, 
що після виплати страхового відшкодування 
до страховика переходять у межах збитку, 
якого він зазнав, усі права кредитора до 
страхувальника у порядку регресу (що має 
слугувати позитивним зв’язком з його бажан-
ням здійснення цього виду страхування). 

Межа відповідальності страховика може 
становити 50–90% сум непогашеного креди-
ту і відсотків по ньому. У СРСР тарифна 
ставка становила 1,8%–3,5% від страхової 
суми (при термінах кредитування, відповід-
но, від 1 до 12 і більше місяців), що загалом 
відповідає світовим стандартам. Виходячи з 
рівня ризику, у кожному конкретному випад-
ку ставки могли бути знижені (збільшені) 
шляхом застосування коефіцієнтів (від 
0,2 до 1,0 або від 1,0 до 5,01) [3]. 

В Україні проблема страхування кредитів 
полягає в тому, що комерційні банки не мо-
жуть використовувати його без побоювань, 
оскільки відсутність ефективного страхового 
аудиту і широкого висвітлення у пресі бала-
нсів страхових товариств ставить під сумнів 
їх платоспроможність. Не на останньому 
місці стоїть тут і вплив складності українсь-
кого арбітражного процесу. 

Окремим питанням при гарантіях креди-
торів є проблема страхування інвестицій. 
При аналізі ризику будь-якого з учасників 
проекту використовуються критерії, запро-
поновані відомим американським експертом 
Б. Берлімером: 
– втрати від ризику незалежні один від 

одного; 
– втрати за одним напрямом “портфеля 

ризиків” не обов’язково передбачають 
втрати за іншим (за винятком форс-
мажорних обставин); 

– максимальний збиток не повинен пере-
вищувати можливостей учасника. 

Складність ситуації в сільському господар-
стві полягає в тривалості інвестиційних про-
цесів і непередбачуваності природних явищ. 
Як об’єкт, відносно якого повинні бути надані 
гарантії, інвестиції є сукупністю різних майно-
вих інтересів, а отже, необхідний захист від 
різних за характером і дією ризиків. Інвестиції, 
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здійснені в основні або оборотні засоби, ма-
ють бути захищені, перш за все, від їх факти-
чної втрати або завдання збитку, тобто набо-
ру ризиків, які індивідуально або в сукупності 
традиційно кваліфікують як страхові. 

Як додаткову гарантію страховику в агра-
рному секторі ми можемо визначити одноча-
сне укладення договору застави майна пози-
чальника з договором страхування кредиту 
(хоча за умовами ЦК цього не вимагається). 

Сільським товаровиробникам непосиль-
но регулярно сплачувати великі суми стра-
хових платежів. Тому доцільно, щоб четвер-
ту частину страхових платежів за них спла-
чувала держава. Необхідно враховувати і 
психологічні особливості мотиваційного про-
цесу керівників господарств, які вважають 
витрати на страхування зайвими (причому 
не завжди безпідставно). 

Вищеописаний вид страхування ефектив-
ний для банків, проте через значні ризики на 
нього погоджуються не всі страхові організа-
ції. Тому можливий варіант, коли банк обме-
жує свій ризик лише узяттям під заставу май-
на позичальника, яке, у свою чергу, страху-
ється (мають на увазі і можливі майбутні 
втрати – майбутній урожай); термін дії страхо-
вого поліса має перевищувати термін дії кре-
дитного договору не менше ніж на 5–10 днів. 

При страхуванні врожаю необхідною 
умовою є дотримання господарствами ос-
новних агротехнічних вимог. Основними 
принципами цього виду страхування є тіс-
ний зв’язок з результатами діяльності гос-
подарства (розмір страхового забезпечення 
залежить від рівня врожайності) і його уні-
версальність, тобто охоплення практично 
всіх видів стихійних лих. 

Визначення збитку передбачає порівнян-
ня врожаю поточного року з середнім уро-
жаєм, який господарство одержувало в по-
передні роки (з базовим показником). Мож-
ливе використання очікуваного (норматив-
ного) урожаю, який був би одержаний за 
відсутності страхової події. 

Принципова особливість страхування 
тварин полягає в тому, що відшкодування 
збитку пов’язане лише з загибеллю, тоді як 
за іншими видами майнового страхування 
поширеним є відшкодування втрат, викли-
каних частковим пошкодженням матеріаль-
них об’єктів. Основний принцип – раціона-
льне розмежування обсягу відповідальності. 

Переходячи безпосередньо до питання 
державного регулювання економіки при 
здійсненні страхування, зазначимо, що фо-
рмально в сільськогосподарській сфері За-
кон України “Про державну підтримку сіль-
ського господарства України” передбачає 
державне регулювання страхування. 

До 1992 р. централізований фонд форму-
вався на основі обов’язкового страхування, 
перерахування до нього включалися до собі-

вартості продукції. З переходом на ринкові 
умови господарювання обов’язкове страху-
вання було замінено добровільним, але для 
багатьох господарств це сьогодні є непосиль-
ними витратами. Тому можливим є створення 
державно-комерційного фонду, за допомогою 
діяльності якого можна забезпечувати держа-
вну підтримку страхування, укладати та реа-
лізовувати генеральні угоди з надійними 
страховиками. Цей фонд доцільно формувати 
за рахунок централізованих ресурсів держави 
(70–80%) і коштів господарств (20–30%). 

Також потребує перегляду і політика фо-
рмування комерційних страхових тарифів: їх 
необхідно диференціювати за різними при-
родно-економічними зонами з урахуванням 
об’єктивних умов господарювання [6]. 

Щоб підвищити зацікавленість роботи на 
аграрному ринку, необхідно створити страхо-
викам умови, за яких вони мали б об’єктивну 
інформацію про нормативну та фактичну про-
дуктивність рослинництва й тваринництва 
кожного застрахованого господарства, точну 
величину збитку, якого він зазнав. 

Уряд України може диференціювати роз-
міри страхових внесків за окремими культу-
рами і регіонами. З метою забезпечення стій-
кості такого страхування доцільно створити 
державний резерв, який має формуватися за 
рахунок відрахувань у розмірі 5% від загаль-
ної суми внесків, що надійшли за договором 
страхування сільськогосподарських культур. 

При розгляді ефективності державної пі-
дтримки страхування в аграрному секторі 
слід зазначити, що мета економічної безпе-
ки сьогодні тут не може бути досягнута, 
зважаючи на недостатність коштів у держа-
вному бюджеті. 

Кажучи про перспективи страхування в 
аграрному секторі як зниження ризиків кре-
диторів, необхідно відзначити, що його роз-
виток буде прямо пропорційний до дії вище-
зазначених державних гарантій. Іншими 
словами, для припливу капіталу в галузь на 
державному рівні необхідне зміщення акце-
нту зі страхування врожаю і тварин на стра-
хування кредитних ризиків, оскільки від цьо-
го безпосередньо залежить можливості 
пільгового кредитування підприємств галузі. 

IV. Висновки 
Інституційна система державної підтрим-

ки сільського господарства в умовах ринко-
вої економіки перебуває в Україні на почат-
ковому етапі становлення, її перспективи 
залежать від цілого ряду чинників і, в першу 
чергу, від стабілізації економіки. Досвід по-
казує, що прагнення держави безпосеред-
ньо брати участь у процесі надання позик 
часто приводить до негативних результатів: 
більш доцільним є надання гарантій і субси-
дій структурам, що намагаються працювати 
на цьому ринку. Саме так держава, з одного 
боку, змогла б зняти з себе тягар неефекти-
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вного субсидування цієї сфери економіки, а 
з іншого, – підтримати ініціативи інститутів 
агробізнесу і недержавних комерційних 
структур, у тому числі й банківської системи. 
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вих відносин та реалізації стратегії подо-
лання бідності. 
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управління. 

І. Вступ 
Аналіз соціально-економічних процесів, 

що тривають в Україні та за кордоном, до-
водить необхідність законодавчих та органі-
заційних заходів із соціального захисту та 
підтримки населення. Тому перехід до рин-

кової економіки неможливий без створення 
надійної системи соціального захисту насе-
лення, яка була б здатна нейтралізувати 
такі негативні процеси, як абсолютні та від-
носні зниження життєвого рівня окремих 
прошарків населення, посилення майнового 
та соціального розшарування населення, 
виникнення безробіття у великих масштабах 
тощо. Саме тому серед комплексу проблем, 
які постали перед Україною, державне за-
безпечення соціального захисту населення 
набуває пріоритетного значення. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розробити пропозиції щодо 

вдосконалення системи соціального розвит-
ку України. 

ІІІ. Результати 
Різні фундаментальні підходи, а також осо-

бливості соціальної політики української дер-
жави досліджувались та розроблялись багать-
ма вітчизняними вченими. Серед них: В.Я. Бі-
дак, В.І. Гайдуцький, Л.Я. Гончарук, Е.М. Ліба-
нова, О.М. Палій та В.А. Скуратівський, А.О. Сі-
ленко, С. Сіденко та ін. 

Особливу увагу вивченню механізмів акти-
візації соціальної політики на державному рів-
ні приділяють такі відомі вітчизняні науковці, 
як А.І. Амоша, Н.П. Борецька, С.Й. Вовканич, 
Т.А. Заєць, А.С. Крупнік, В.О. Мандибура, 
В.М. Новиков, О.Ф. Новікова, У.Я. Садова, 
Л.К. Семів, П.І. Шевчук. Окремі аспекти про-
блеми з точки зору державного управління 
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розглядали А.О. Дегтяр, Д.В. Карамишев, В.В. 
Нікітін, Г.С. Одинцова та ін. 

Такі принципові положення, як основи со-
ціального захисту; форми і види пенсійного 
забезпечення; засади регулювання праці і 
зайнятості; шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, 
материнства, батьківства; виховання, освіти, 
культури й охорони здоров’я; екологічної без-
пеки, закріплені в Конституції нашої держави 
[5]. Отже, основні напрями державної політики 
соціального захисту повинні спиратись на ба-
гатовекторність задоволення потреб суспільс-
тва шляхом підвищення ролі його трудового 
доходу, захисту населення від зростання цін, 
гарантованого забезпечення прожиткового 
мінімуму, реалізації заходів щодо недопущен-
ня зростання безробіття, збільшення підтрим-
ки соціально незабезпечених категорій гро-
мадян, індексації заробітної плати, впрова-
дження механізмів субвенцій. 

Аналізуючи науковий доробок сучасних 
українських вчених-економістів з цієї про-
блеми, ми звертали увагу на досліджен-
ня В.Я. Бідака, який вважає, що основні нор-
мативні акти, що регулюють відносини соціа-
льного забезпечення в Україні, а також обсяг 
пільг для окремих категорій населення мож-
на згрупувати таким чином: загальне законо-
давство, що, крім Конституції, включає Кон-
цепцію соціального забезпечення населення 
України, Основні напрями соціальної політи-
ки на період до 2004 р., Закон України “Про 
державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії”; ряд законів, які можуть 
бути об’єднані під рубрикою організаційно-
правових основ соціального страхування в 
Україні; група законів, що регулюють пенсій-
не забезпечення; система допомоги, діє згід-
но із законодавством України; закони, поста-
нови, рішення, положення про соціальний 
захист різних категорій громадян [1, с. 134]. 

Таким чином, соціальний захист являє со-
бою систему державного гарантування прав 
людини на матеріальне забезпечення у разі 
повної, часткової або тимчасової втрати пра-
цездатності, втрати годувальника, у старості 
та в інших випадках, які передбачені законо-
давством; систему розподільчих відносин, у 
процесі яких за рахунок частини національ-
ного доходу утворюються та використову-
ються суспільні фонди грошових засобів для 
матеріального забезпечення та обслугову-
вання окремих категорій громадян. 

Слід зазначити, що сьогодні система соціа-
льного захисту населення в Україні перебуває 
на стадії становлення та розвитку, тривають 
пошуки її оптимальної структури, основних фу-
нкцій, провідних напрямів діяльності на різних 
рівнях. Призначення цієї роботи полягає в то-
му, щоб за допомогою нормативно-правових 
актів, економічних, фінансових, соціально-пси-
хологічних, організаційно-технічних засобів і 
важелів здійснювати підтримку і допомогу со-

ціально-вразливим верствам населення чи 
окремим громадянам. 

Окрім законодавчої бази, скерованої на 
вирішення соціально-трудових відносин і 
соціального забезпечення, на підвищення 
життєвого рівня населення і рівня його за-
хищеності скерована загальнодержавна та 
місцева бюджетна політика та політика са-
моврядування. Таким чином, держава шля-
хом створення законодавчого простору ви-
конує функцію правового гаранта у сфері 
соціального захисту людини, ядром якого є 
соціальне забезпечення з його пріоритет-
ними конкретними формами реалізації: 
– матеріальне забезпечення шляхом со-

ціального страхування на випадок без-
робіття, тимчасової або постійної не-
працездатності; 

– соціальна допомога непрацездатним і 
малозабезпеченим громадянам; 

– підтримання рівня життя в умовах зрос-
тання споживчих цін; 

– компенсації, пільги громадянам, які пос-
траждали від техногенно-екологічних та 
природних катастроф. 

В основу цих пріоритетів покладено ме-
ханізм системи соціального страхування, 
яка об’єднує самостійні види обов’язкового 
соціального страхування: 

1) страхування на випадок безробіття; 
2) медичне страхування; 
3) страхування від нещасного випадку 

на виробництві; 
4) пенсійне страхування. 
Метою теперішнього етапу реформуван-

ня соціального захисту населення є перет-
ворення системи повного державного за-
безпечення в систему “створення можливо-
стей”, тобто залучення ринкових механізмів 
суспільного перерозподілу шляхом зміцнен-
ня позицій середнього класу як найбільш 
активного внутрішнього економічного інвес-
тора соціальної сфери. Необхідною є нова 
система соціального страхування і запрова-
дження інституту контрольованої адресної 
допомоги найбільш вразливим і збіднілим 
категоріям людей. 

Разом з тим першочерговим завданням є 
також реформування оплати праці, встано-
влення державного стимулювання зростан-
ня заробітної плати. Це має відобразитись у 
прийнятті Соціального кодексу України, по-
перше, як єдиного галузевого кодифіковано-
го нормативно-правового акта, а по-друге, 
як регулятора трудових і страхових відносин 
суб’єктів ринку праці та сприятиме посилен-
ню соціальних гарантій. 

Принцип обов’язковості соціального стра-
хування поширюється на всіх працюючих за 
наймом, тоді як особи, зайняті підприємниць-
кою чи творчою діяльністю, можуть обирати 
або обов’язкові, або ж добровільні форми 
страхових внесків. Поряд із загальнодержав-
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ними законодавчими механізмами соціально-
го захисту у формах соціального забезпечен-
ня активну роль відіграє регіональна соціаль-
на політика як складова загальнодержавної. 

В Указі Президента України “Про основні 
напрями соціальної політики на період до 
2004 року” визначені складові державної 
регіональної соціальної політики, а саме: 
– запровадження механізмів стимулюван-

ня соціального й економічного розвитку 
депресивних регіонів; 

– передача регіонам значної частини 
управлінських функцій щодо 
розв’язання проблем соціальної політи-
ки, економічного та науково-технічного 
розвитку, а також розвитку духовної 
сфери; 

– запровадження єдиних мінімальних со-
ціальних стандартів соціального захисту 
населення незалежно від економічних 
можливостей регіонів; 

– удосконалення формування стратегії 
регіональної соціальної політики за ре-
зультатами соціального моніторингу, со-
ціальних прогнозів і соціальних програм; 

– удосконалення законодавчої та нормати-
вно-правової бази територіального управ-
ління соціальним розвитком регіонів; 

– забезпечення вирівнювання соціальних 
рівнів регіонів шляхом поєднання регіо-
нальних програм та цільових державних 
програм підтримки конкретних регіонів; 

– забезпечення ефективного розвитку 
продуктивних сил на регіональному рівні; 

– сприяння формуванню адекватної та 
ефективної структури соціального управ-
ління на регіональному рівні [8]. 

Саме тому загальними напрямами соціа-
льної регіональної політики є здійснення кон-
тролю за структурними зрушеннями в еконо-
міці регіону, забезпечення його життєдіяль-
ності та підтримки відповідного рівня життя 
населення, проведення постійної соціальної 
експертизи стану та розвитку регіону, розро-
блення соціальних прогнозів для виваженого 
їх використання при прийнятті управлінських 
рішень на регіональному рівні [2, с. 17]. 

Таким чином, регіональна соціальна по-
літика є певною системою заходів, що 
спрямовує реалізацію загальнодержавних 
інтересів і можливостей у сфері соціальних 
проблем на місцевий рівень, а також забез-
печує реалізацію внутрішніх регіональних 
інтересів. Виходячи зі своєї мети, регіона-
льна політика покликана забезпечувати ра-
ціональне використання ресурсного потен-
ціалу регіону і на цих засадах вирішувати 
соціальні проблеми місцевого населення, 
дотримуючись балансу інтересів і держави, і 
регіонів. Принцип надання та фінансування 
державою мінімальних соціальних гарантій 
усьому населенню країни і одночасне спри-
яння задоволенню не тільки мінімальних 

потреб людей за рахунок засобів адмініст-
ративно-територіальних одиниць найбіль-
шою мірою відповідає сучасному рівню со-
ціально-економічного розвитку. 

На місцевому рівні, зокрема, можна до-
сить плідно вирішувати питання додаткових 
форм захисту і соціальних гарантій, а в рин-
кових умовах через стимулювання самозай-
нятості, у першу чергу підприємницької дія-
льності, і з залученням приватного інвесту-
вання в малий бізнес доцільно посилено 
розгортати соціальну інфраструктуру та на-
повнювати місцеві бюджети. 

Основним напрямом зовнішньої політики 
України є її орієнтація на Європу, проте ду-
же рідко намагаємося зрозуміти, які ж про-
цеси відбуваються в розвинутих європейсь-
ких країнах. Відтак нагадаємо, що європей-
ські держави все більше відходять від полі-
тики урядового патерналізму, відходять са-
ме шляхом розвитку регіонів, посилення 
позицій регіонального та місцевого самов-
рядування, солідарної співпраці з центром. 
Конкурентність регіонів, що спирається на 
“економіку знань”, – ось головна суть пода-
льшого розвитку європейської регіональної 
політики. При цьому Європейський Союз 
зобов’язується надавати кожній людині, не-
залежно від місця її проживання, певний 
рівень соціальних гарантій і нести за це від-
повідальність. 

Державне регулювання розвитку регіонів 
охоплює комплекс напрямів, основними з яких 
є: економічний, зокрема фінансово-бюджет-
ний; соціальний; демографічний; екогомологі-
чний; поселенський. Пріоритетним напрямом 
регіональної політики держави і місцевих ор-
ганів самоврядування є економічний. Мова 
йде насамперед про ефективний розвиток 
реального сектора економіки. Важливість роз-
витку цього напряму полягає, у першу чергу, в 
тому, що він передбачає найбільш ефективне 
залучення ресурсного потенціалу, сприяє 
створенню робочих місць, підвищенню й оп-
тимізації зайнятості населення, обмеженню 
безробіття, зростанню доходів населення 
шляхом раціонального розміщення продукти-
вних сил, використанню переваг територіаль-
ного поділу праці та економічного кооперу-
вання виробництва, розвитку міжрегіональних 
економічних зв’язків [4, с. 251]. 

На особливу увагу, на нашу думку, за-
слуговують положення, пов’язані зі складо-
вими цієї політики. Важливою складовою 
регіональної соціальної політики є її демо-
графічний аспект, відповідно до якого сти-
мулювання якісних змін соціально-
демографічної структури населення сприя-
тиме зміцненню стану людського потенціа-
лу. Іншою важливою складовою регіональ-
ної політики є її екогомологічний напрям, що 
передбачає регулювання природо-госпо-
дарської збалансованості та створення 
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сприятливих умов у цілому для життєдіяль-
ності населення. При цьому індикаторами 
якості екогомологічних систем виступають 
передовсім стан здоров’я людини та якість 
усіх елементів довкілля, що їх фіксує стати-
стика [3, с. 175]. 

Складовою регіональної політики є також 
поселенський та науково-технічний напря-
ми, що передбачають раціональну систему 
розселення, сприяння розвитку селищ та 
малих міст, запобігання негативному впливу 
розростання некерованої урбанізації, розви-
ток науково-технічної та міжрегіональної 
інфраструктури (транспорту, зв’язку, сучас-
них інформаційних та комунікативних сис-
тем) тощо. 

Незважаючи на те, що регіональна полі-
тика є відносно самостійною складовою 
структури загальнодержавної, у своїй соціа-
льній частині вона ще й зараз значною мі-
рою підпорядкована центру, що суттєво об-
межує вирішення нагальних місцевих за-
вдань в означеній сфері. Виникає необхід-
ність максимально наблизити вирішення 
проблем, які стосуються розвитку соціаль-
ної інфраструктури регіону. Соціальна ін-
фраструктура – це матеріальна основа ви-
робництва соціальних послуг, більшість з 
яких є змішано-суспільними благами, які 
мають велике значення як для конкретної 
особи, так і для суспільства в цілому [6, 
с. 112]. 

Тому надання органам місцевого самов-
рядування більших економічно-фінансових 
повноважень сприятиме вдосконаленню 
форм та методів взаємодії органів регіона-
льного управління й місцевого самовряду-
вання у вирішенні проблем зайнятості насе-
лення, безробіття, соціального захисту та 
соціального забезпечення. 

Досвід розвинутих країн доводить, що 
принцип делегування повноважень кожному 
рівню територіального управління і закріп-
лення за ним основних джерел фінансового 
забезпечення – найбільш ефективний шлях 
місцевого соціально-економічного розвитку. 
Механізм множинності податків, що реалі-
зований у зарубіжній практиці розмежування 
фінансово-податкових відносин між центра-
льними та місцевими органами влади, ство-
рює реальну основу для стабільного функ-
ціонування всіх галузей соціальної сфери і 
невиробничого сектора [7, с. 88]. 

Виходячи з теоретичних позицій пріорите-
тності соціальної політики регіонального рів-
ня і визначених концептуальних положень 
державної політики, В.Я. Бідак обґрунтував і 
запропонував організаційно-економічну мо-
дель функціонального узгодження та систе-
мної взаємодії соціального розвитку та соці-
ального захисту [1]. 

На нашу думку, модульна структура мо-
делі передбачає декілька ієрархічних рівнів 

її складових, що виконують функції прямого 
й опосередкованого впливу на соціальний 
розвиток і соціальний захист через механіз-
ми правового, фінансового, інформаційного 
та організаційно-програмного забезпечення. 
До макрорівня загальнодержавної економі-
чної та структурної політики вбудовується 
загальнодержавна соціальна політика як 
передумова і наслідок ефективності цільо-
вої орієнтації першої. 

Не менш значущими за впливом на соці-
альні процеси є напрями, що стосуються: по-
перше, цінової політики, а саме лібералізації 
цін і обмеження їх регулювання; по-друге, 
податкової політики, яка має здійснювати 
позитивний вплив на формування доходів 
підприємств та населення шляхом обмежен-
ня фіскального тиску, сприяти підприємницт-
ву та становленню середнього класу, регіо-
нальному розвитку та подоланню територіа-
льної депресивності, тощо; по-третє, грошо-
во-кредитної, інвестиційної, зовнішньоеконо-
мічної політики, а також енергозбереження, 
розвитку соціальної інфраструктури і, особ-
ливо, такого важливого напряму, як бюджет-
на політика. 

Разом з тим головним джерелом вирі-
шення майже всіх аспектів соціальних про-
блем є розвиток вітчизняного виробництва, 
особливо тих видів економічної діяльності, 
що скеровані безпосередньо на споживчий 
ринок та соціальні послуги. 

Всі наведені укрупнені напрями державної 
макроекономічної політики інтегруються через 
соціальний ефект. Звідси питання про їх соціа-
льні результати є одним з найбільш складних в 
об’єктивному оцінюванні цих напрямів, оскільки 
соціальні індикатори відображають взаємодію 
макро-, мезо- і мікрорівнів економіки та загалом 
соціально-економічної політики. До того ж по-
передні досягнення у вирішенні соціальних 
питань за цей час були багато в чому втрачені. 
Це пояснюється тим, що соціальна політика 
практично не була вбудована в загальні ринко-
ві трансформаційні процеси. Локальні соціаль-
ні рішення при одночасному перерозподілі 
державної власності супроводжувались роз-
шаруванням населення, зростанням бідності і 
безробіття. З урахуванням цієї ситуації в за-
пропонованій моделі взаємозв’язку соціально-
го розвитку та соціального захисту зроблена 
спроба цілісного подання сукупності відносин 
соціально-орієнтованої ринкової економіки, де 
домінуючу роль мають відігравати функції 
держави в організації життя суспільства. 

Другий рівень поданої моделі наповню-
ють модулі, що охоплюють напрями реалі-
зації загальнодержавної соціальної політи-
ки. До таких напрямів пропонується зараху-
вати: забезпечення розвитку народонасе-
лення, удосконалення соціально-трудових 
відносин та реалізацію стратегії подолання 
бідності, реформування системи соціально-
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го забезпечення, захист громадян як спожи-
вачів, сприяння розвитку гуманітарної сфе-
ри, регіональну соціальну політику. 

Механізмами вдосконалення соціально-
трудових відносин та реалізації стратегії подо-
лання бідності виступають такі: розвиток ринку 
праці; регулювання зайнятості; обмеження 
безробіття; регулювання бази робочих місць; 
політика щодо доходів населення та вдоскона-
лення оплати праці; охорона праці та безпечна 
життєдіяльність; захист трудових прав грома-
дян; розвиток соціального партнерства; запобі-
гання падінню рівня життя та стимулювання 
його зростання й підвищення якості. 

Реформування системи соціального за-
безпечення здійснюється шляхом таких за-
ходів та механізмів: реформування системи 
соціального страхування, сфери пенсійного 
забезпечення, системи соціальної допомо-
ги, системи соціального обслуговування; 
розвиток адресної допомоги; удосконалення 
системи соціального захисту інвалідів, ве-
теранів війни та праці; соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи та інших надзви-
чайних ситуацій; соціальна підтримка гро-
мадян, звільнених у запас або відставку з 
військової служби, служби в органах внут-
рішніх справ, установ пенітенціарної систе-
ми, та членів їх сімей. 

Чинники регіональної соціальної політики 
мають широкий і деталізований аспект охо-
плення і здійснюють свій глибинний прояв 
через такі механізми самоврядування і ви-
значеної адресності: стимулювання соціа-
льного та економічного розвитку депресив-
них регіонів; розширення управлінських фу-
нкцій у вирішенні проблем соціального, еко-
номічного та науково-технічного розвитку, 
духовної сфери; запровадження єдиних мі-
німальних соціальних стандартів та прожит-
кових нормативів; соціальний моніторинг, 
прогнози, програми; забезпечення законо-
давчої бази управління соціальним розвит-
ком; вирівнювання соціальних рівнів регіонів 
шляхом поєднання регіональних та цільових 
державних програм; ефективний розвиток 
продуктивних сил на регіональному рівні; 
формування ефективної структури соціаль-
ного управління; регіональну бюджетну по-
літику; сприяння розвитку підприємництва 
та формування місцевого середнього класу; 
створення вільних економічних зон і терито-
рій спеціального розвитку; розробку регіо-
нальних програм подолання бідності. 

Таким чином, перелічені напрями, спи-
раючись на правове, фінансове, інформа-
ційне та організаційно-програмне забезпе-
чення, формують вектори та конкретне на-
повнення політики соціального розвитку й 
соціального захисту [1, с. 140–146]. 

Завершуючи розгляд цієї проблеми, слід 
констатувати, що становлення та розвиток ри-

нкових відносин, а також світовий досвід роз-
будови національних систем соціального захи-
сту підводить нас до необхідності переосмис-
лити реальний стан речей у цій галузі. Зокре-
ма, моделі соціально-захисної політики та ме-
ханізми соціального захисту населення в Укра-
їні ще довго доведеться виробляти з ураху-
ванням негативних проявів і суперечностей, 
пов’язаних з тривалою трансформацією суспі-
льно-політичної та економічної системи. Тому 
важливою складовою регіональної соціальної 
політики, як це відображено в запропонованій 
моделі, є інформаційний моніторинг процесів 
соціального розвитку та соціального захисту. 

IV. Висновки 
Отже, регіональна соціальна політика є 

певною системою заходів, що спрямовує 
реалізацію загальнодержавних інтересів і 
можливостей у сфері соціальних проблем 
на місцевий рівень, а також забезпечує ре-
алізацію внутрішніх регіональних інтересів. 

Механізм системи соціального страхуван-
ня, що об’єднує самостійні види обов’язкового 
соціального страхування: страхування на 
випадок безробіття; медичне страхування; 
страхування від нещасного випадку на ви-
робництві; пенсійне страхування. 

Механізмами вдосконалення соціально-
трудових відносин та реалізації стратегії подо-
лання бідності виступають такі: розвиток ринку 
праці, регулювання зайнятості, обмеження без-
робіття; регулювання бази робочих місць; полі-
тика щодо доходів населення та вдосконален-
ня оплати праці; охорона праці та безпечна 
життєдіяльність; захист трудових прав грома-
дян; розвиток соціального партнерства; запобі-
гання падінню рівня життя та стимулювання 
його зростання і підвищення якості. 

Реформування системи соціального за-
безпечення здійснюється щляхом викорис-
тання таких заходів та механізмів: рефор-
мування системи соціального страхування, 
сфери пенсійного забезпечення, системи 
соціальної допомоги, системи соціального 
обслуговування; розвиток адресної допомо-
ги; удосконалення системи соціального за-
хисту інвалідів, ветеранів війни та праці; 
соціальний захист громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи та 
інших надзвичайних ситуацій; соціальна під-
тримка громадян, звільнених у запас або 
відставку з військової служби, служби в ор-
ганах внутрішніх справ, установ пенітенціа-
рної системи, та членів їх сімей. 
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Annotation 
The author examines the method of estimation 

of efficiency of public authorities at local level, the 
criteria of effectiveness estimation of power activ-
ity are offered, also the foreign experience of effi-
ciency estimation of public power organs activity is 
pointed in the article. 

Анотація 
У статті автором досліджено методику оці-

нювання ефективності органів державної вла-
ди на місцевому рівні; запропоновано критерії 
оцінювання результативності діяльності влади; 
наведено зарубіжний досвід оцінювання ефек-
тивності діяльності органів публічної влади. 

Ключові слова 
Місцевий орган державної влади, управ-

лінські послуги, населення, органи місцево-
го самоврядування, громадськість. 

І. Вступ 
На сучасному етапі становлення та роз-

витку України як правової й соціальної дер-
жави найактуальнішими є питання ефектив-
ності системи державного управління та 
місцевого самоврядування, насамперед, у 
контексті якості послуг, що надаються насе-
ленню. У зв’язку з цим на порядку денному 
гостро стоять питання оцінювання якості та 
ефективності як самих послуг, так і діяльно-
сті зазначених органів влади в цілому. 

Особливого значення питання оцінювання 
якості та ефективності діяльності влади набу-
вають на місцевому рівні управління, тому що 
саме органи місцевої влади є найбільш на-
ближеними до населення та безпосередньо 
відповідають за якість послуг, що йому нада-
ються. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити ефективність ді-

яльності органів державної влади на місце-
вому рівні. 

ІІІ. Результати 
Вагомий внесок у формування уявлення 

про підходи до управління регіонами країни, 
регіональний розвиток, засади розробки та 
здійснення регіональної політики, виявлення 
особливостей державної регіональної політики 
та політик регіонів, окреслення їх суб’єктів та 
об’єктів зробили такі провідні науковці, як 
Е.Б. Алаєв, О.І. Амоша, Г.В. Балабанов, 
П.Т. Бубенко, З.С. Варналій, С.Г. Галуза, 
З.В. Герасимчук, А.П. Голіков, Г.К. Губерна, 
М.І. Долішній, Л.М. Зайцева, Ю. М. Іпатов, 
Б.Т. Кліяненко, В.С. Кравців, О.П. Крайник, 
Н.Г. Кузнецов, Л.М. Кузьменко, А.Г. Мазур, 
Т.С. Максимова, А.С. Маршалова, С.А. Мель-
ник, І.Р. Михасюк, Н.А. Мікула, Ю.В. Наврузов, 
О.С. Новосьолов, В.І. Нудельман, 
Н.В. Павліха, В.І. Павлов, В.А. Поповкін, 
С.А. Романюк, В.К. Симоненко, Д.М. Стеченко, 
Г.Ф. Столбов, Л.Л. Тарангул, С.Г. Тяглов, 
В.М. Ходачек, Л.Г. Червова, М.Г. Чумаченко, 
Б.М. Штульберг, М.Д. Янків та інші. 

В Україні на сьогодні склалась досить 
небезпечна ситуація: у країні майже відсут-
ня критеріальна система оцінювання якості 
та ефективності діяльності органів місцевої 
влади щодо надання послуг населенню та 
якості й ефективності самих послуг, що є 
неприпустимим для країни, яка прагне стати 
повноправним партнером розвинутих євро-
пейських країн і зайняти відповідне, гідне 
місце в європейському співтоваристві. 

Діяльність будь-якого органу влади має 
бути ефективною та прозорою. 

Основними цілями діяльності органів мі-
сцевої влади щодо населення має бути на-
дання якісних послуг з оптимальними ви-
тратами при прозорій діяльності та чіткій 
відповідальності [4]. 
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Усі країни, що входять до складу всесві-
тньої Організації економічного співробітниц-
тва та розвитку (далі – ОЕСР), розробили 
цілісну систему критеріїв оцінювання діяль-
ності органів влади (далі – критерії оціню-
вання) і на національному рівні мають 
обов’язкові програми щодо забезпечення 
підтримки цієї системи. 

В Україні система оцінювання ефектив-
ності діяльності органів влади (у тому числі 
місцевої) та якості послуг, що надаються 
цими органами, ще потребує розробки та 
впровадження. За відсутності системного 
оцінювання будь-якої діяльності не можна 
говорити про її якість. Саме тому доки в 
Україні не почне функціонувати зазначена 
критеріальна система оцінювання, якість 
послуг залишиться вкрай низькою. 

Такі показники, як “ефективні витрати” та 
“якість послуг”, повинні мати чіткі критерії 
оцінювання. Оцінювання ефективності та 
якості діяльності органів влади має відбува-
тися на всіх етапах процесу прийняття рі-
шень як на місцевому, так і на центрально-
му рівнях управління. Насамперед це стосу-
ється місцевих органів влади, оскільки саме 
вони найбільш наближені до населення та 
безпосередньо відповідають за якість на-
дання послуг. 

На сьогодні в Україні немає досвіду оці-
нювання діяльності органів влади на кож-
ному етапі процесу прийняття управлінських 
рішень, що є суттєвим гальмівним чинником 
підвищення якості управлінських послуг та 
діяльності органів влади в цілому. 

Критерії оцінювання результативності дія-
льності влади використовуються у багатьох 
розвинутих демократичних країнах та допома-
гають оцінювати якість і ефективність послуг, 
що надають органи публічної влади, резуль-
тативність та ефективність їх діяльності. 

У цілому критерії оцінювання результа-
тивності діяльності органів влади викорис-
товуються з таких основних причин [2]: 

1. Оцінювання допомагає поліпшити 
якість самої діяльності. Вважається, що 
урядові програми існують для надання різ-
них послуг населенню і, таким чином, спри-
яють підвищенню рівня життя. Критерії оці-
нювання визначають, у першу чергу, для 
органів місцевої влади шляхи їх оптималь-
ної діяльності щодо надання високоякісних, 
ефективних і продуктивних послуг місцево-
му населенню. 

2. Критерії оцінювання посилюють від-
повідальність. Вони мають важливе значен-
ня для бюджетного процесу, який можуть 
значно покращити шляхом оцінювання від-
повідності рівня послуг витратам коштів. 

3. Критерії оцінювання підвищують про-
зорість діяльності влади, тому що докумен-
ти щодо оцінювання результативності її дія-

льності на основі зазначених критеріїв зав-
жди доступні широкому колу громадськості. 

Усі країни Організації економічного спів-
робітництва та розвитку розробили цілісну 
систему виконавчих критеріїв і на націона-
льному рівні мають обов’язкові програми 
щодо забезпечення підтримки цієї системи 
оцінювання. 

У США федеральний уряд і більше ніж 
тридцять штатів мають законодавчо за-
тверджені виконавчі критерії для своїх де-
партаментів і муніципалітетів. Цей процес 
стає все більш динамічним у визначенні та 
уточненні критеріїв оцінювання, їх відповід-
ності як інтересам муніципалітетів, так і 
громадськості. 

У Канаді федеральний уряд та всі прові-
нції свою діяльність будують на затвердже-
ній системі оцінювання результативності. 
Починаючи з 2001 р., муніципалітети Кана-
ди були залучені до реалізації нової про-
грами оцінювання результатів діяльності – 
першої повномасштабної програми такого 
виду в Північній Америці. Від муніципаліте-
тів вимагалось надання Міністерству муні-
ципальних справ інформації щодо резуль-
татів діяльності відповідно до нових критері-
їв її оцінювання, а також звітувати перед 
платниками податків. Ця програма з оціню-
вання результативності вміщує 35 оцінних 
критеріїв у дев’яти сферах діяльності муні-
ципалітету з надання послуг. 

Зазначена програма враховує ефектив-
ність та продуктивність муніципальних пос-
луг, а саме: 
– відображає більшість витрат по муніципа-

літетам; сферу провінційно-муніципальних 
інтересів; 

– допомагає поліпшити та спростити оці-
нювання діяльності органів місцевої 
влади з боку громадськості; 

– оперує цифрами, які відносно легко зіб-
рати, підрахувати та порівняти; 

– підпадає під муніципальну відповідаль-
ність. 

У цілому програма із запровадження та 
застосування критеріїв оцінювання є новою і 
для західних країн, де її використовують 
декілька останніх років. Але результати такі, 
що привертають до реалізації програми все 
більшу кількість країн та регіонів. У муніци-
пальному секторі існує чимало прикладів 
застосування критеріїв оцінювання резуль-
тативності, які завжди дають відчутний 
ефект. 

В Європейських системах управління ви-
користовуються такі системи забезпечення 
та оцінювання якості, як TQM (Total Quality 
Management), SQMS (Scottish Quality Mana-
gement System), ISO (International Standardi-
zation) та інші. 

У багатьох країнах використовують еле-
менти зазначених критеріїв для оцінювання 
як якості роботи, так і витрат на надання 
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таких послуг, як утримання доріг, парків, 
водопостачання, прибирання вулиць тощо. 

Як зазначають деякі зарубіжні науковці, 
систематичний незалежний перегляд якості 
надання послуг повинен мати двоякий 
ефект [1; 3]: 
– підвищення якості послуг і сприяння до-

сягненню кращих результатів; 
– виявлення рівня неоднорідності якості 

послуг, що впливатиме на споживацький 
вибір. 

Наприклад, при наданні такої послуги, як 
водопостачання, у країнах – членах ОЕСР 
враховуються такі показники: 
– поточні витрати на обробку води (проду-

ктивність обробки води); 
– поточні витрати на водопостачання 

(продуктивність водопостачання); 
– приблизні втрати води (% води, котрий 

не обраховується); 
– результати проб, тестування (результа-

ти тестів обробки води, обладнання та 
системи водопостачання); 

– кількість поломок за всіма напрямами 
постачання води по трубах; 

– мінімізація втрат води; 
– ефективність: вода збережена, безпеч-

на та відповідає вимогам. 
Критерії оцінювання якості процесу во-

допостачання м. Торонто (Канада): сфера 
послуг та виміри: поточні витрати на оброб-
ку води; поточні витрати на водопостачання; 
приблизні втрати води; результати проб, 
тестування; процес водопостачання. 

Основні технології оцінювання якості та 
ефективності діяльності органів місцевої 
влади: досвід розвинутих демократичних 
країн. Подані критерії оцінювання – це пока-
зники якості та ефективності діяльності ор-
ганів влади, що вміщують у себе значну кі-
лькість факторів та даних, які впливають на 
процес прийняття рішень та якість послуг, 
що надаються населенню. 

В узагальненому вигляді зазначені кри-
терії враховують та відображають: 
– кількість ресурсів, спрямованих на на-

дання послуги; 
– обсяг самої послуги; 
– приблизну кількість можливих фінансо-

вих та матеріальних витрат при наданні 
послуги; 

– кількість користувачів послуги; 
– якість послуги; 
– кінцевий результат тощо. 

При оцінюванні результативності діяль-
ності використовуються такі поняття, як 
ефективність та продуктивність [1]. 

Продуктивність спрямована на оціню-
вання кількості ресурсів, що використову-
ються для надання певних послуг. Критерії 
продуктивності зазвичай виражаються як 
частина витрат – поточні витрати, напри-
клад, у тоннах при переробці сміття. 

Ефективність спрямована на оцінювання 
рівня надання послуг, який має визначатися 
за очікуваними результатами. Це сприяє зо-
середженню уваги на кінцевих результатах з 
урахуванням якості надання послуги та її 
впливу на рівень життя на даній території. 

Два такі оцінні критерії, як ефективність 
та продуктивність, необхідні для забезпе-
чення збалансованого підходу до самого 
процесу надання послуг. 

За вказаними двома критеріями у бага-
тьох країнах застосовується ще декілька 
різних технологій, що використовуються для 
поліпшення діяльності органів влади в ці-
лому. Основними з них є такі [3]: 
– підвищення ефективності з одночасним 

скороченням витрат на утримання штату; 
– підвищення ефективності при незмінних 

витратах на утримання штату; 
– скорочення витрат на утримання штату 

при незмінній ефективності; 
– підвищення ефективності з одночасним 

підвищенням витрат на утримання шта-
ту, але в пропорційно невеликій кількості; 

– скорочення ефективності та скорочення 
витрат на утримання штату (в пропор-
ційно невеликій кількості). 

Для кожного органу місцевої влади най-
більш прийнятними можуть бути різні мето-
ди із наведених (залежно від стану справ та 
наявних ресурсів), але всі вони є окремими 
можливостями покращення діяльності орга-
нів публічної влади. 

Критерії оцінювання результативності ді-
яльності органів влади (всіх рівнів управлін-
ня) сприяють визначенню різниці між реа-
льним виконанням і запланованим раніше, 
надають змогу проаналізувати з метою по-
дальшого її вдосконалення. 

Органам влади (особливо місцевої) зав-
жди необхідно проводити аналіз якості та 
ефективності своєї діяльності; визначати, 
чому реальне виконання виявляється гір-
шими, за очікувані результати або, навпаки, 
як це наявне в деяких зарубіжних країнах, 
перевищує встановлені раніше очікувані 
результати виконання. 

Існують досить прості аналітичні техноло-
гії, які можуть бути корисними при аналізі 
результативності органу влади у різних сфе-
рах діяльності, яка таким чином може бути 
значно поліпшена. Наведемо декілька з них. 

Порівняння результатів. Така технологія 
здійснюється за конкретними даними та має 
важливе значення. Це дає можливість зрозумі-
ти, чому окремі органи влади можуть досягати 
високого рівня продуктивності та ефективності, 
домагатися кращих результатів, а інші ні. Об-
мін результатами є корисним як для платників 
податків, так і для представників влади. 

З метою поліпшення своєї діяльності ор-
гани влади усіх рівнів обмінюються між со-
бою інформацією про результати, обгово-
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рюють їх і порівнюють. Це дає змогу виро-
бити і використати найбільш прийнятні варі-
анти рішень. 

Деякі відмінності можуть виникати у зв’язку 
з такими факторами, як місцезнаходження 
регіонів, топографічні й природні умови. Не-
зважаючи на все це, окремі органи влади до-
сягають найвищого рівня ефективності та 
продуктивності завдяки методам і стратегіям, 
які вони використовують. Інші можуть перей-
мати їх методики для досягнення вищих ре-
зультатів у своїй діяльності, тобто відбуваєть-
ся постійний обмін інформацією, і це дуже 
важливо, адже перед усіма органами влади 
всіх рівнів стоїть одне основне завдання – 
зобов’язання перед платниками податків – 
надавати найбільш ефективні й продуктивні 
послуги, наскільки це можливо. 

Це досить простий і корисний метод 
аналізу результатів, застосування якого пе-
редбачає визначення для органів влади 
конкретних цілей діяльності. Ці цілі можуть 
базуватися на: 
– аналізі минулого виконання; 
– порівнянні діяльності інших аналогічних 

організацій та структур за певний період; 
– затверджених виконавчих стандартах; 
– даних приватного сектора і недержав-

них організацій; 
– вивченні реальних потреб населення 

тощо. 
Встановлення цілей діяльності ще не 

означає, що вона буде якісною та ефектив-
ною. Виконавчі цілі та стандарти мають бути 
реальними, тобто не завищеними і не зани-
женими. При встановленні цілей та завдань 
на наступний фінансовий рік органи влади 
повинні уважно розглядати свої довгостро-
кові й стратегічні плани, кількість доступних 
ресурсів і заходів, пріоритетні напрями своєї 
політики, потреби населення у послугах, 
зміни у навколишньому середовищі тощо. 

Часові тенденції. Це ще одна цінна ана-
літична технологія. Діяльність місцевих орга-
нів влади зазвичай щороку суттєво не зміню-
ється. Зміни відбуваються поступово, як по-
зитивні, так і негативні, але в кінцевому під-
сумку невеликі зміни можуть стати тенденці-
єю, тому органи влади мають збирати, відс-
тежувати і вивчати результати своєї діяльно-
сті протягом декількох років, для того, щоб 
не опинитись у неконтрольованій ситуації. 

Критерії оцінювання результативності, 
що були вибрані та затверджені для канад-
ської муніципальної програми оцінювання 
діяльності, підбиралися окремо конкретно 
за кожним напрямом і з урахуванням часо-
вих тенденцій. На основі цього муніципалі-
тети змогли переглянути свою діяльність за 
минулі роки та перебудувати її в потрібному 
напрямі, відповідно до реальної ситуації та 
сучасних вимог. 

IV. Висновки 
Розвиток України як демократичної дер-

жави вимагає якнайшвидшого впроваджен-
ня критеріїв оцінювання результативності 
діяльності органів місцевої влади на кожно-
му етапі процесу прийняття рішень та нових 
технологій оцінювання якості надання пос-
луг населенню і самих послуг. 

В Україні існує розуміння необхідності 
впровадження критеріїв системного оціню-
вання результативності діяльності органів 
влади, у контексті реалізації державної по-
літики та якості послуг, що надаються насе-
ленню. Але, враховуючи невизначеність 
того, якими ці критерії мають бути, на нашу 
думку, слід використати досвід розвинутих 
демократичних країн. 

Вважаємо за доцільне взяти за основу ті 
критерії оцінювання, що використовуються 
Організацією економічного співробітництва 
та розвитку. Впровадження цих технологій 
не потребує додаткових коштів на їх реалі-
зацію та суттєвих законодавчих змін, але їх 
результати призведуть як до більшої прозо-
рості влади, так і до її продуктивної діяльно-
сті у напрямі забезпечення потреб сучасно-
го українського суспільства. 

Критерії оцінювання якості роботи орга-
нів місцевого самоврядування мають бути 
застосовані при будь-якій діяльності зазна-
чених органів й знаходити своє втілення у 
відповідних документах, які, у свою чергу, 
мають бути завжди відкритими, доступними 
для ознайомлення. 

Якщо органи державного управління та 
місцевого самоврядування України будуть 
використовувати технології оцінювання яко-
сті діяльності органів центральної та місце-
вої влади, що пропонуються в цій записці та 
ті методи, що використовуються в багатьох 
європейських країнах, зокрема в країнах – 
членах ОЕСР, це зможе значно підвищити 
прозорість та ефективність діяльності за-
значених органів і структур. 

Впровадження вищезазначених критеріїв 
оцінювання – необхідна умова не тільки за-
безпечення якості функціонування органів 
місцевої влади та послуг, що надаються 
ними, а й позитивного іміджу України на сві-
товій арені як дійсно правової, соціальної та 
демократичної держави. 

Для розробки та впровадження в Україні 
критеріїв оцінювання діяльності влади та 
якості послуг, що надаються населенню, 
необхідна політична воля та підтримка з 
боку Президента України. Потреба введен-
ня таких критеріїв – вимога сьогодення. На 
сучасному етапі необхідно створити робочу 
групу з розробки вказаних критеріїв оціню-
вання результативності та ефективності 
діяльності органів влади національного та 
місцевого рівнів управління, а також закрі-
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пити це відповідним Указом Президента 
України. 
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Annotation 
The features of housing market, its place in 

the property market and role in the social and 
economic development of country are re-
searched. It is conducted the analysis of the 
primary and secondary markets of housing. 
The “housing” category it is considered in the 
context of interaction of housing services’ mar-
ket and housing’s market. 

Анотація 
У статті досліджено особливості ринку 

житла, його місце на ринку нерухомості та 
роль у соціально-економічному розвитку 
країни. Проаналізовано первинний та вто-
ринний ринки житла; розкрито категорію 
“житло” через взаємодію ринку житлових 
послуг та ринку житлового фонду. 

Ключові слова 
Ринок нерухомості, ринок житла, первин-

ний ринок житла, вторинний ринок житла, 
ринок житлового фонду, ринок житлових 
послуг, житло. 

І. Вступ 
Становлення ринку житла в Україні розпо-

чалося з прийняттям Верховною Радою Украї-
ни Закону України “Про приватизацію держав-
ного житлового фонду” від 19.06.1992 р. З на-
буттям ним чинності з’явилася можливість 
стати законним власником об’єкта житлової 
нерухомості: квартири, будинку. Тобто мати 
право його продавати, заповідати, викорис-
товувати цю власність як заставу, здавати в 
оренду тощо. Метою було створення умов 
для здійснення права громадян на вільний 
вибір способу задоволення потреб у житлі, 
а також покращення використання і збере-

ження житлового фонду. Зважаючи на “мо-
лодість” ринку житла, на жаль, системно не 
представлені його складові та структура. 
Без теоретичних основ формування ринку 
житла, без введення певного кола понять і 
співвідношень між ними не можливе будь-
яке вивчення ринку житла. 

Увагу основним видам ринку житла у 
своїх працях приділяв В.І. Кравченко; ста-
новленню державної статистики ринку жит-
ла присвячені праці І.М. Геллера; іпотечний 
ринок житла досліджували К.В. Паливода, 
О.Т. Євтух та інші. Проте в більшості дослі-
джень не приділяється належна увага ком-
плексному аналізу теоретичних основ ринку 
житла та напрямів його вдосконалення. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – визначення структури рин-

ку житла, його особливостей, розкриття ха-
рактеру взаємодії підсистем ринку житла – 
підсистеми житлового фонду і підсистеми 
потреб у житлових послугах, що створю-
ються житловим фондом. 

ІІІ. Результати 
Важливе місце в соціально-економічному 

розвитку України займає ринок житла, що 
функціонує на сьогодні. Він є тим індикато-
ром, який дає змогу досить об’єктивно оці-
нювати програмні установки та результати 
реформ, що здійснюються в державі. 

Досліджуючи ринок житла, варто заува-
жити, що він є складовою більш широкого 
ринку – ринку нерухомості. 

Нерухоме майно є найважливішою скла-
довою національної економіки і справляє 
суттєвий вплив на економічний, соціальний і 
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політичний розвиток країни. Саме нерухоме 
майно, яке має речовий характер, становить 
основу добробуту як суспільства в цілому, 
так і його громадян зокрема, являючись ка-
тегорією багатства. 

Сфера нерухомості є багатогранною, яв-
ляє собою широке коло предметів і суспіль-
них відносин, пов’язаних з власністю, дер-
жавним регулюванням, багатьма сферами 
людської діяльності. Визначальною харак-
теристикою нерухомості є її зв’язок із зем-
лею, який не може бути порушений без не-
порівнянних втрат для об’єкта. 

Відповідно до ст. 181 Цивільного кодексу 
України [1], до нерухомих речей (нерухоме 
майно, нерухомість) належать земельні ді-
лянки, а також об’єкти, розташовані на зе-
мельній ділянці, переміщення яких є немо-
жливим без їх знецінення та зміни їх приз-
начення. Це так звана нерухомість за похо-
дженням. 

Також режим нерухомої речі може бути 
поширений законом на повітряні та морські 
судна, судна внутрішнього плавання, космі-
чні об’єкти, а також інші речі, права на які 
підлягають державній реєстрації. 

У класичному розумінні ринок – це сукуп-
ність соціально-економічних відносин у сфері 
розподілу й обміну, завдяки яким здійсню-
ється реалізація товару. Ринок є формою 
зв’язку між господарюючими суб’єктами, від-
носини між якими будуються на базі інститу-
ту приватної власності. Українські економісти 
[2] визначають ринок нерухомості як особли-
вий вид ринку, на якому об’єктом купівлі про-
дажу чи застави для отримання кредиту є 
нерухомість. У сучасній економічні теорії до 
нерухомості зараховують землю і все, що 
знаходиться на її поверхні, або під нею, не-
залежно від того, створене воно природою 
чи людською працею. Отже, нерухомістю є 
всі природні ресурси (земельні й лісові угід-
дя, водні ресурси, родовища корисних копа-
лин та інші) і створені людьми (будівлі, спо-
руди насадження тощо). Формування, функ-
ціонування та розвиток ринку нерухомості 
пов’язані з товарним виробництвом і відо-
бражають рівень умови, специфіку його роз-
витку. Ринок нерухомості – один з основних 
видів ринку, який у взаємодії з ринком това-
рів і послуг та ринком капіталів визначає 
особливості господарського механізму су-
часної регульованої економіки. У країнах з 
розвинутою ринковою структурою ринок не-
рухомості, обслуговуючи купівлю-продаж 
об’єктів нерухомості, утворює простір, у яко-
му розвивається решта видів економічної 
діяльності. У політичній економії соціалізму 
та соціалістичному (радянському) праві не 
існувало поділу речей на рухомі й нерухомі, 
а отже, й категорія “нерухомість” і “ринок не-
рухомості”, оскільки основні елементи неру-
хомості (земля, її надра, ліси, води, будівлі, 

споруди) були державною власністю, не 
вважалися елементами товарного виробниц-
тва, за соціалізму були вилучені з об’єктів 
купівлі-продажу, що розглядалось як специ-
фіка товарного виробництва. Стверджувало-
ся, що особливий правовий режим, встанов-
лений для цих об’єктів, зумовлений їх еконо-
мічним значенням. 

Ринок нерухомості поділяють на: 1) ринок 
землі та інших природних ресурсів; 2) ринок 
комерційної нерухомості (будівель і споруд 
невиробничого призначення); 3) ринок про-
мислової нерухомості (виробничих будівель і 
споруд); 4) ринок житла. 

У свою чергу, кожен із цих ринків поділя-
ють на ряд ринків залежно від особливостей 
об’єктів купівлі-продажу, специфіки їх приз-
начення тощо. Усі чотири види ринку неру-
хомості поділяють на первинні і вторинні. 
Первинні ринки комерційної та промислової 
нерухомості, житла пов’язані з будівництвом 
і продажем нових будівель і споруд у галу-
зях матеріального й нематеріального виро-
бництва. Вторинний ринок – операції, пов’я-
зані з купівлею-продажем наявних будівель, 
споруд, житла. 

Кожен із ринків має свої об’єкти, суб’єкти, 
організаційну структуру, навколишнє сере-
довище та джерела фінансування. Зокрема, 
об’єктами ринків комерційної та промисло-
вої нерухомості є житла, різноманітні за ці-
льовим призначенням, іншими кількісними 
та якісними ознаками. Вони відображають 
не лише рівень соціально-економічного роз-
витку країни, а й особливості, історичні тра-
диції, спосіб та якість життя. Суб’єктами ри-
нків комерційної та промислової нерухомос-
ті житла є: замовники на будівництво, або 
інвестори, які мають право власності на зе-
мельну ділянку; будівельні компанії, підряд-
ники, що здійснюють будівництво; покупці 
(орендарі) будівель, споруд, житла; креди-
тори, які фінансують будівництво. 

Первинний ринок житла є індикатором 
розвитку національної економіки. Він вклю-
чає: об’єкти – новозбудоване житло, яке 
відображає обсяги житлового будівництва; 
суб’єкти різноманітних форм власності: бу-
дівельні компанії, підрядні організації, замо-
вники, інвестори, фінансово-кредитні уста-
нови, фінансові посередники, органи місце-
вого самоврядування, органи державного 
управління тощо. Первинний ринок житла 
передбачає здійснення операцій з новим 
житлом, яке переходить від забудовника 
(девелопера, інвестора) до покупця. Такі 
об’єкти є готовою продукцією житлового бу-
дівництва і виступають частиною сукупної 
пропозиції на ринку житла. 

Для розвитку економіки важливе значення 
мають тенденції, що відбуваються на первин-
ному ринку житла. Адже за рахунок збільшен-
ня житлового будівництва поліпшується ситу-
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ація на ринку житла, збільшується його про-
позиція, що, у свою чергу, залежить від розви-
тку та доступності фінансово-кредитних ін-
струментів будівництва та придбання житла, 
питань виділення землі, планування територій 
та спрощення дозвільних процедур. 

Завдяки введенню в експлуатацію нового 
житла підвищується рівень забезпеченості 
населення житлом, створюються робочі мі-
сця, у відповідні бюджети надходять подат-
кові кошти та забезпечується приріст ВВП. 

Розгортання житлового будівництва має 
мультиплікаційний ефект, адже розвиток 
сфери житлового будівництва стимулює 
розвиток суміжних галузей, таких, напри-
клад, як промисловість будівельних матері-
алів, галузь побутової техніки та електроні-
ки, деревообробний комплекс. Можна від-
значити, що для економіки країни активіза-
ція житлового будівництва є запорукою до-
бробуту. 

Вторинний ринок житла – це операції, які 
пов’язані з купівлею, продажем, обміном та 

здаванням в оренду збудованого раніше 
житла. Тобто існуючий житловий фонд ви-
ступає об’єктом вторинного ринку житла. 
Такий ринок являє собою механізм пере-
розподілу між громадянами житлового фон-
ду, що функціонує без його нарощування. 
Якщо на ринку первинного житла обсяги 
пропозиції підлягають безпосередньому 
оцінюванню, то на вторинному ринку пропо-
зиція має латентний характер, масштаби 
якого можна з’ясувати, звернувшись із запи-
том до відповідних органів державної ре-
єстрації прав на нерухоме майно та опера-
цій з ним. 

Стосовно ринку житла можна сказати, що 
це регульована цивільним законодавством 
сфера поводження з призначеним для про-
живання громадян нерухомим майном, вира-
жена у взаємодії один з одним продавців, по-
купців і третіх осіб на предмет здійснення 
операцій з житловими приміщеннями (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема взаємодії учасників ринку житла 

 
У науковому аспекті ринок житла, як і жи-

тлова сфера взагалі, є предметом вивчення 
різних напрямів економічної думки. Згідно з 
інституційним підходом, ринок житла, як еко-
номічний інститут, утворює механізм взаємо-
дії суб’єктів, що мають специфічні господар-
ські інтереси, пов’язані з особливостями жи-
тла як товару, та має певну інституційну 
структуру [3]. У неокласичній економічній те-
орії ринок житла вивчається як форма орга-
нізації взаємодії продавця та покупця на ос-
нові дії законів попиту і пропозиції [4]. 

Оскільки попит і пропозиція на ринку жи-
тла виходять від різних його суб’єктів як з 
погляду повноти наявного у них права вла-
сності, так і з погляду їх організаційної фор-
ми (домогосподарства, товариства власни-
ків житла, девелоперські компанії, муніци-
пальні та державні органи влади тощо), і 
враховуючи різноманітність ринкових відно-
син у житловій сфері (купівля-продаж, орен-
да, найм, передача, застава тощо), ринок 
житла можна визначити як сукупність еко-

номічних відносин між власниками (користу-
вачами), що виступають у різних організа-
ційних формах, з приводу виробництва, ро-
зподілу, обміну та використання житла. 

Узагальнення й аналіз результатів нау-
кових досліджень дає змогу стверджувати, 
що категорія “житло” має складну соціаль-
но-економічну природу. По-перше, з одного 
боку, житло – товар (тобто специфічне еко-
номічне благо, вироблене для обміну [5]), з 
іншого боку – це благо, що задовольняє од-
ну з найважливіших людських потреб – ная-
вність власного житла для нормального 
життя в соціумі. Житло є необхідним засо-
бом відтворення людського капіталу. По-
друге, житло як товар може розглядатися у 
двох формах, що, на нашу думку, безпосе-
редньо пов’язано з особливостями задово-
лення потреби в житлі. Таким чином, основ-
ною роллю ринку житла є задоволення пот-
реби в житлі. 

Г. Поляковський наводить два тлумачен-
ня сутності “житла”: перше із них, яке еко-
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номісти називають житловим фондом, сто-
сується самих будівель чи будинків. Друге 
тлумачення стосується аспекту поточного 
функціонування житла [4, с. 11]. 

Крім того, Г. Поляковський виокремлює 
п’ять характерних особливостей, які суттєво 
виділяють “житло” від інших товарів: 

1) житловий фонд неоднорідний: житло 
відрізняється за розміром, місцезнаходженням, 
часом побудови, внутрішнім плануванням, 
оздобленням і комунальними зручностями; 

2) житло є нерухомістю: переміщати 
житло з одного місця в інше не практично; 

3) житло довговічне: якщо його належ-
ним чином утримувати воно може слугувати 
декілька десятиліть; 

4) житло є дорогим товаром: щоб його 
придбати у власність звичайна сім’я має 
взяти чималий кредит; 

5) витрати переїзду також великі: крім сут-
тєвої вартості власне переїзду, існують психо-
логічні витрати, пов’язані з тим, що необхідно 
розлучатися зі звичним оточенням – школою, 
магазинами, друзями тощо [4, с. 110]. 

Таким чином, згідно з Ю.М. Манцевичем 
[5], одним і тим самим словом “житло” ви-
значаються два поняття, які принципово 
відрізняються один від одного: 

1. Житловий фонд – розміри якого ви-
значаються на конкретний момент часу. 

2. Житлові послуги – споживчі послуги, 
що надаються житловим фондом, напри-
клад, слугувати притулком і місцем відпочин-
ку. Житлові послуги являють собою поточну 
характеристику житлового фонду. Вони ви-

мірюються за певний проміжок часу, тобто 
кожна одиниця житлового фонду, що не 
зруйнована та не має значного фізичного 
зносу, виробляє неперервний потік житлових 
послуг. 

Цей поділ дає змогу виявити в житлі риси 
суспільного й приватного блага. Житлові 
послуги наділені властивістю і підлягають 
дії принципу виключення: житлові послуги 
споживаються індивідуально та мають ма-
теріальний характер, що, у свою чергу, дає 
можливість, виключаючи безоплатне корис-
тування ними, вести облік їх споживання й 
знімати плату відповідно до їх якості. 

Існують житлові послуги, що більшою мі-
рою споживаються жителями міст, мають ха-
рактер суспільного блага у зв’язку із загаль-
ним і невідкладним їх споживанням, а саме: 
– благоустрій, обслуговування прибудин-

кових територій та утримання житлового 
фонду; 

– житлово-комунальні послуги, які індиві-
дуально споживаються кожним жильцем 
(водопостачання та водовідведення, 
опалення, електропостачання), але за-
безпечуються централізованими систе-
мами інженерного забезпечення міста. 

Ринки житлового фонду і житлових пос-
луг мають тісний взаємозв’язок, зумовлений 
особливостями такого товару, як житлова 
нерухомість, і залежать від таких змінних, як 
попит та пропозиція. Основні внутрішні вза-
ємозв’язки ринку житлового фонду, ринку 
житлових послуг і фактори, що впливають 
на їх поведінку, наведені на рис. 2. 
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Рис. 2. Внутрішні взаємозв’язки ринку житлового фонду 

 
IV. Висновки 
Зважаючи на викладене, ринок житла є 

цілісним об’єктом економічної системи, який 
включає в себе ринок житлового фонду та 
ринок житлових послуг. Таким чином, житло 
можна зарахувати до змішаних благ і з цих 
позицій розглядати тенденції та питання 
вдосконалення ринку житла. 

Перспективи подальших досліджень по-
лягають у дослідженні передумов виник-
нення та особливостей подальшого розвит-
ку ринку житла в Україні. 
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Annotation 
The author examines an efficiency of the 

regional programs and local budgets in realiza-
tion of foreign trade policy, organizationally-
communications measures of its realization, 
advantage of decentralization of foreign trade 
policy of Ukraine in the article. 

Анотація 
У статті розглядається ефективність ре-

гіональних програм та місцевих бюджетів у 
реалізації зовнішньоторговельної політики, 
організаційно-комунікаційні заходи її здійс-
нення, переваги децентралізації зовнішньо-
торговельної політики України. 

Ключові слова 
Зовнішня торгівля, зовнішньоторговельна 

політика, місцеві бюджети, регіональні ринки, 
регіональні програми, децентралізація. 

І. Вступ 
Інтеграція економіки України в багатосто-

ронню систему торгівлі, згідно з правилами 
СОТ, має поширюватись і на торговельну полі-
тику регіональної та місцевої влад. Вступ до 
СОТ веде до більш прозорих правил функціо-
нування регіональної економіки, зростання її 
відкритості та доступу до ринку, прискоренню 
впровадження інституційних реформ у регіо-
нах. Таким чином, заходи з децентралізації 
зовнішньоторговельної політики України по-
винні стати каталізатором структурних та ін-
ституційних реформ в регіонах, які гальмують-
ся внаслідок незацікавленості в них місцевого 
бюрократичного апарату та обмежених мож-
ливостей малих та середніх підприємств. У 
зв’язку зі специфікою кожного регіону зовніш-
ньоторговельна політика України має бути те-
риторіально диференційована, що не супере-
чить правилам СОТ і має стати чинником регі-
онального вирівнювання та зниження наслідків 
світової фінансової кризи в різних регіонах 
України. Одним із пріоритетних підходів до де-
централізації зовнішньоторговельної політики 
України в умовах багатостороннього регулю-
вання торгівлі має стати демонополізація регі-
ональних ринків, яка послабить основи моно-
полістичного домінування окремих політико-
олігархічних груп у регіонах, а від так знижува-
тиме їх впливовість і на загальнодержавному 
рівні. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити ефективність ре-

алізації зовнішньоторговельної політики 
України. 

ІІІ. Результати 
Сучасна економічна думка нагромадила 

великий і цінний досвід у питаннях інтернаціо-
налізації економічного розвитку, сучасних осо-
бливостей міжнародного співробітництва, зна-
чення, особливостей розвитку, регулювання 
зовнішньоторговельних зв’язків і наслідків цьо-
го. Так, основні положення сучасної теорії між-
народної торгівлі та методи аналізу міжнарод-
них торговельних відносин викладені в працях 
А. Маршалла, В. Леонтьєва, П. Самуельсона, 
М. Портера, Дж. Бхагваті, С. Ліндерта, К. Ек-
лунда, П. Кругмена, Р. Вернона, Т. Рибчинсь-
кого та ін. 

Особливостям розвитку зовнішньоекономі-
чної сфери в період ринкових перетворень 
присвячені розробки російських учених: 
Н. Шмельова, А. Спартака, А. Бузгаліна, А. Ки-
реєва, Є. Кочетова, Г. Шорохова та ін. Серед 
досліджень вітчизняних учених економічні, ін-
ституціональні, правові аспекти досліджуваної 
проблеми знайшли висвітлення у працях 
В.Ф. Бесєдіна, В.С. Будкіна, І.В. Бураковського, 
В.В. Волошина, Л.Л. Кістерського, А.І. Кредісо-
ва, В.С. Новицького, В.П. Онищенко, Є.Г. Пан-
ченка, Ю.М. Пахомова, А.М. Поручника, І.І. Пу-
занова, А.П. Румянцева, В.Р. Сіденка, С.І. Со-
коленко, А.А. Чухно, М.А. Павловського, 
О.І. Шниркова, О.І. Рогача, А.С. Філіпенка та 
інших вчених. 

Поглиблення існуючих з 2005 р. тенден-
цій до значного зростання обсягів від’ємного 
сальдо зовнішньої торгівлі товарами, вра-
ховуючи непередбачуваність розвитку та 
наслідків глобальної фінансової кризи, може 
призвести до певного розбалансування на-
ціональної економіки, погіршення платіжно-
го балансу та матиме негативний вплив на 
розвиток соціально-економічної ситуації у 
країні. Ця проблема набуває особливої ва-
жливості в умовах обмежених можливостей 
перекриття зростання імпорту за рахунок 
екстенсивного нарощування експорту про-
дукції, основу якої становлять чорні метали. 

Подальший розвиток національного екс-
портного потенціалу, враховуючи європейсь-
кий досвід, можливий, у першу чергу, за ра-
хунок впровадження заходів з децентраліза-
ції зовнішньоторговельної політики України з 
визначенням пріоритетних напрямів регіона-
льного розвитку [4]. 

На кінець 2008 р. зовнішньоторговельні від-
носини України з її основними торговельними 
партнерами продовжують характеризуватися 
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асиметрією взаємного доступу до ринків сторін, 
низьким рівнем позиційності українських товаро-
виробників на відповідних ринках та тенденцією 
до зміцнення позицій імпортерів на внутрішньому 
ринку України при недостатньому зростанні від-
повідних обсягів експорту. Так, за дев’ять місяців 
2008 р. порівняно з аналогічним періодом мину-
лого року від’ємне сальдо товарів і послуг збіль-
шилося в 2,7 раза. Крім того, темпи зростання 
обсягів зовнішньої торгівлі характеризуються 
переважанням темпів зростання імпорту високо-
технологічних товарів над темпами українського 
експорту обмеженого або концентрованого пе-
реліку продукції з низькою доданою вартістю. 
Висока спеціалізація окремих регіонів – експор-
терів вугілля, чорних металів робить їх вкрай за-
лежними від світової кон’юнктури. Участь України 
у глобальних ланцюгах створення вартості та в 
глобальній виробничій мережі і пов’язаною з ни-
ми торгівлею продукцією обробної промисловості 
залишається вкрай обмеженою. Це свідчить, що 
Україна здобуває відносно не великі вигоди від 
участі у багатосторонній системі торгівлі, від за-
лучення прямих іноземних інвестицій, отримання 
доступу до сучасних технологій, що не сприяє 
стійкому економічному зростанню нашої країни. 

Частка послуг у сукупному зовнішньотор-
говельному обороті товарами і послугами 
між Україною та її торговельними партне-
рами на сьогодні становить тільки 15%. При 
цьому структура вітчизняного експорту пос-
луг відрізняється значним домінуванням 
частки транспортних послуг, на які припадає 
більше ніж 65% сукупного обсягу експорто-
ваних послуг. Завдяки значному експорту 
цього виду послуг у зовнішній торгівлі пос-
лугами в Україні склалося позитивне саль-
до, яке певною мірою компенсує негативні 
тенденції нарощування обсягів від’ємного 
сальдо у торгівлі товарами [2]. 

Відсутність регіональних середньостроко-
вих програм та бюджетів призводить до ряду 
проблем взаємодії центральних, регіональ-
них та місцевих органів влади, а саме невча-
сно затверджені Кабінетом Міністрів відпові-
дні порядки використання інвестиційних, бю-
джетних коштів на місцях. Зокрема, на кінець 
першого півріччя 2008 р. ще був відсутній 
порядок щодо програми енергозбереження в 
регіонах, що гальмує направлення коштів на 
енергозбереження в райони і міста, які вико-
ристовуються вже на місцях відповідно до 
встановленого порядку та тендерних проце-
дур. Як правило, використання таких коштів 
відбувається в другій половині року, коли 
кошти похапцем стараються освоїти, щоб не 
довелося повертати в держбюджет. У зв’язку 
з цим виникають проблеми з ефективним 
використанням державних коштів. 

Вирішенням зазначених проблем має 
стати перехід на середньострокову перспе-
ктиву планування бюджету і відповідних ре-
гіональних програм. Прототипом цього є 
Угоди щодо регіонального розвитку регіонів, 

які почали розробляти протягом останніх 
кількох років. Однак, крім Угоди щодо регіо-
нального розвитку Донецької області на 
2007-2011 рр., підписаної у 2007 р. між Ка-
бінетом Міністрів України та Донецькою об-
ласною радою, інші Угоди відсутні. 

Організаційно-комунікаційні заходи, які 
проводяться в регіонах для сприяння поси-
ленню їх участі в зовнішньоекономічній дія-
льності, не стали для вітчизняної економіки 
тією апробованою формою залучення інозе-
мних інвестицій та пожвавлення зовнішньо-
торговельної діяльності як, наприклад, у кра-
їнах ЄС. Крім того, відповідні заходи не на-
були поширення у всіх регіонах України. Зок-
рема, регіональні інвестиційні форуми в 
Україні проводяться досі тільки у декількох 
окремих регіонах (наприклад, у Києві, Львові, 
Одесі, Ялті, Волинській, Сумській областях). 

Переваги децентралізації зовнішньотор-
говельної політики України. У зв’язку з цим 
питання децентралізації зовнішньоторгове-
льної політики України в сучасних умовах 
набуває особливого значення. Впливовим 
чинником покращення динаміки зовнішньої 
торгівлі, розширення географічної структури 
експорту та її складових може стати зміна 
цінової конкурентоспроможності за рахунок 
зменшення трансакційних витрат у регіона-
льній економіці, особливо прикордонних ре-
гіонів. Іншим чинником сприяння стимулю-
ванню ділової активності населення регіонів, 
у першу чергу в малих містах та монофункці-
ональних містах, може бути розбудова тран-
спортної та фізичної інфраструктури [1]. 

Серед мотивів децентралізації зовніш-
ньоторговельної політики України можна 
відзначити [3]: 
– ефективніше використання місцевих 

ресурсів; 
– формування локальних факторів проду-

ктивності; 
– можливість сприяння кращому задово-

ленню інтересів і потреб домашніх гос-
подарств, підприємств і громадян зага-
лом, тобто підвищення рівня та якості 
життя територіальної громади; 

– формування та нарощування соціально-
го капіталу; 

– налагоджування тісного контакту та плі-
дної взаємодії місцевої влади та підпри-
ємництва – підприємці задіяні у консу-
льтативних радах при органах влади, 
чиновники залучені до наглядових рад 
або рад директорів підприємств. 

Стан нормативно-правової урегульованос-
ті проблеми. Нормативно-правове забезпе-
чення характеризується недосконалістю та 
наявністю численних прогалин. На сьогодні не 
існує базового Закону України щодо держав-
ної регіональної політики. Натомість засади 
державної регіональної політики визначають-
ся на рівні Указу Президента України “Про 
Концепцію державної регіональної політики” 
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від 25.05.01 р. № 341/2001. Проект Закону 
України “Про засади державної регіональної 
політики” (редакція станом на 08.10.08 р.) 
планується подати Кабінетом Міністрів Украї-
ни до Верховної Ради України вже найближ-
чим часом. Крім того, виникають проблеми 
виконання існуючих законів та підзаконних 
актів у сфері регіонального розвитку на різних 
рівнях. Так, Законом України “Про стимулю-
вання розвитку регіонів” від 08.09.05 р. 
№ 2850-IV передбачаються укладання довго-
строкових Угод щодо регіонального розвитку 
між Кабінетом Міністрів України та відповід-
ними обласними радами з метою виконання 
та фінансування спільних заходів централь-
них та місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування з реалізації 
регіональних стратегій. Станом на листопад 
2008 р. було підписано лише одну таку уго-
ду – Угоду щодо регіонального розвитку До-
нецької області на 2007–2011 рр., введена в 
дію в 2007 р. Підписання Угод з іншими обла-
стями гальмуються через ряд причин. Напри-
клад, Угода щодо регіонального розвитку 
Львівської області на 2008–2012 рр. між Кабі-
нетом Міністрів України та Львівською облас-
ною радою схвалена розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 27.08.08 р. № 1158-
р, але на сьогодні досі не підписана через 
проблеми, пов’язані з обсягом фінансування в 
рамках цієї Угоди. При цьому кошти з держа-
ного бюджету для фінансування в рамках цих 
угод мають тенденцію до зменшення. Так, 
фінансування в рамках Угоди щодо регіона-
льного розвитку Львівської області передба-
чалося Урядом у 2007 р. у розмірі 9 млрд грн 
(протокол про наміри між Кабінетом Міністрів 
України та Львівською обласною радою від 
06.09.07 р.), проте ця сума була зменшена до 
4 млрд грн у 2008 р. та зафіксована у відпові-
дній Угоді. 

Основні небезпеки та ризики у зв’язку з 
існуванням проблемної ситуації. Слабка ро-
звинутість регіонів та їх закритість є голов-
ними факторами ризику. Переважна біль-
шість суб’єктів господарювання, особливо 
серед малих і середніх підприємств, не гото-
ва самостійно включитися у зовнішньоеко-
номічну діяльність. До ризиків можна зараху-
вати фактор локалізації (розміщення про-
блемних галузей у відносно не великій кіль-
кості регіонів, де вони є головними галузями 
спеціалізації), а також фактор монофункціо-
нальності міст. Способом зменшення цього 
ризику є створення мереж бізнесу, групуван-
ня бізнесу різних сфер економіки та перехід у 
господарські кластери, які, у свою чергу, мо-
жуть перетворитися в економічні регіони. 

Як і раніше, у структурі зовнішньої торгівлі 
переважає торгівля товарами, яка перебуває 
в зоні ризику міжнародного поділу праці; вод-
ночас частки торгівлі послугами, залучення 
прямих іноземних інвестицій та міжнародних 

трансферів технологій залишаються порівня-
но з розвинутими країнами вкрай низькими. 

Внаслідок нерозуміння та недооцінюван-
ня регіонального (периферійного) потенціа-
лу, інституційної незабезпеченості регіона-
льного самоврядування та господарювання, 
заполітизованості регіональної проблемати-
ки на сьогодні практично не створена зако-
нодавча та нормативна база регіонального 
розвитку. Вкрай обмежені можливості регіо-
нів щодо ведення самостійної зовнішньое-
кономічної діяльності. Більшість регіонів 
позбавлені власної фінансової бази функці-
онування [2]. 

Тривала перманентна політична криза у 
Верховній Раді України не дає змоги прогнозу-
вати введення в дію комплексного норматив-
но-правового урегулювання існуючої пробле-
ми. 

Тому є підстави стверджувати, що неадек-
ватна відповідь на зовнішньоекономічні викли-
ки, невирішеність зазначених завдань спричи-
нили малоуспішність заходів децентралізації 
зовнішньоторговельної політики України. 

IV. Висновки 
З метою якісного реформування зовніш-

ньоторговельної політики України за рахунок 
її децентралізації необхідно, у першу чергу: 

1. Доручити: 
1.1. Обласним державним адміністраціям: 

– організувати із залученням органів само-
врядування, неурядових організацій, заці-
кавлених суб’єктів господарювання роз-
робку, обговорення та укладання серед-
ньострокових Угод щодо регіонального 
розвитку, передбачивши в майбутньому 
участь в аналогічних районних угодах ор-
ганів самоврядування. При цьому доціль-
но ці та інші угоди, плани та заходи при-
вести у відповідність з програмними пері-
одами ЄС для отримання співфінансу-
вання певних проектів в рамках терміну 
дії цих угод з фондів ЄС (діючий програм-
ний період для планування, фінансування 
у всіх країнах Європейського Союзу – це 
2007–2013 рр.); 

– сприяти реалізації організаційно-комуні-
каційних заходів з метою залучення зо-
внішніх ресурсів через створення при-
вабливого інвестиційного клімату, у то-
му числі шляхом формування регіону як 
суб’єкта господарювання та зовнішньое-
кономічної діяльності, проведення рек-
ламних акцій, організацію інвестиційних 
форумів, веб-сторінок на іноземних мо-
вах для залучення прямих та портфель-
них інвестицій; 

– забезпечити зростання регіональної 
економіки через пошук нових ринків для 
власної продукції шляхом створення 
агенцій просування експорту в регіонах 
у співпраці з місцевими приватними кон-
сультаційними структурами; 
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– зміцнити конкурентні позиції регіону 
шляхом залучення людських (малозабе-
зпечені громадяни, соціальні меншини), 
природних (земельні площі, насаджен-
ня, кар’єри) та інших ресурсів, що досі 
не використовувались, через відповідну 
систему державних стимулів, привати-
зацію тощо. 

1.2. Міністерству закордонних справ, Ка-
бінету Міністрів України через Державне 
агентство з питань інвестицій та інновацій 
та Український центр сприяння іноземному 
інвестуванню, обласним державним адміні-
страціям: 
– інтенсифікувати публікації в бюлетенях 

посольств та торговельно-економічних 
місій України за кордоном, у регіональ-
них засобах масової інформації конкре-
тних експортних пропозицій та даних 
про регіональні інвестиційні проекти, ві-
льні економічні зони тощо; 

– організувати вихід на виставкові заходи 
в регіонах Європи українських регіона-
льних товаровиробників. 

2. Рекомендувати торгово-промисловим 
палатам України цілеспрямоване посилення 
торговельних контактів на всіх рівнях, у тому 

числі шляхом створення філій торговельних 
палат між окремими країнами ЄС та Украї-
ною в регіонах, залучення якнайширшого 
кола українських підприємств до адаптації 
правил ринкової економіки і, таким чином, їх 
інтеграції в систему міжнародних торговель-
но-економічних зв’язків, а також розширення 
інформаційного поля та клімату довіри між 
українськими й іноземними партнерами, по-
тенційними інвесторами та отримувачами 
інвестицій, сприяння введенню в практику 
туристичних обмінів та організації бізнес-
турів з проведенням зустрічей підприємців у 
регіональних ТПП. 

Література 
1. Мировая экономика: введение во внеш-

неэкономическую деятельность : учеб. 
пособ. для вузов / [М.В. Елова, Е.К. Му-
равьева, С.М. Панферова и др. ; под ред. 
А.К. Шуркалина, Н.С. Цыпиной]. – М. : 
Логос, 2003. – 248 с. 

2. Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспе-
ктиви / Н. Мікула. – Л. : ІРД HAH України, 
2003. – С. 222. 

3. Панасюк Б. Державне регулювання еко-
номіки / Б. Панасюк // Економікa України. – 
2004. – № 1. – С. 19–30. 

УДК 351.72 

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ОРГАНІВ ДКРС  
У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Підмогильний О.О. 
аспірант Класичного приватного університету 

 

Annotation 
The author considered peculiarity of ac-

complishing of a public control by the bodies of 
the State control and revision service of 
Ukraine in the sphere of supplies and sug-
gested a number of recommendations con-
cerning it’s perfection. 

Анотація 
Розглянуто особливості здійснення дер-

жавного нагляду (контролю) органами Дер-
жавної контрольно-ревізійної служби в Укра-
їні у сфері закупівель та запропоновано ряд 
рекомендацій щодо його вдосконалення. 

Ключові слова 
Контроль, державні закупівлі, Державна ко-

нтрольно-ревізійна служба, порушення зако-
нодавства, адміністративна відповідальність, 
правоохоронні органи, уповноважений орган, 
корупція. 

І. Вступ 
Питання дотримання вимог чинного зако-

нодавства при проведенні державних закупі-
вель бюджетними установами та суб’єктами 
господарювання є одним з найважливіших під 
час контрольних заходів, що здійснюються 

Державною контрольно-ревізійною службою в 
Україні (далі – ДКРС). Останнім часом, зважа-
ючи на кризові явища, що переслідують систе-
му державних закупівель України, набувають 
системного характеру випадки порушень у цій 
сфері. Водночас досить часто застосування 
державних закупівель не сприяють максима-
льній економії та ефективності, забезпеченню 
добросовісної конкуренції, відкритості й прозо-
рості на всіх стадіях торгів. Більше того, воно 
навіть є підставою для поширення таких нега-
тивних соціальних явищ, як корупція та хабар-
ництво. 

Введення у 2007 р. нової форми держав-
ного фінансового контролю – перевірки 
державних закупівель, що проводиться ор-
ганами ДКРС на всіх стадіях їх здійснення, 
дало змогу в режимі реального часу вияв-
ляти порушення на певних стадіях держав-
них закупівель, зокрема, ще під час затвер-
дження річного плану закупівель, у процесі 
проведення торгів чи укладання договорів, а 
не лише постфактум, як це відбувається при 
проведенні інспектування. 
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Законом України “Про державну контро-
льно-ревізійну службу” передбачено, що по-
рядок проведення перевірок державних за-
купівель визначається Головним контрольно-
ревізійним управлінням України. На виконан-
ня цього ГоловКРУ України затвердило наказ 
“Про затвердження Порядку проведення пе-
ревірок державних закупівель органами дер-
жавної контрольно-ревізійної служби” (далі – 
Порядок) від 27.06.2007 р. № 136, зареєст-
рований у Міністерстві юстиції України від 
13.07.2007 р. за № 808/14075. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати теоретичні за-

сади механізму державного нагляду (контро-
лю) Державною контрольно-ревізійною служ-
бою в Україні у сфері закупівель та визначити 
шляхи його подальшого вдосконалення. 

ІІІ. Результати 
Згідно зі ст. 2 Закону України “Про дер-

жавну контрольно-ревізійну службу в Украї-
ні”, органи ДКРС здійснюють державний фі-
нансовий контроль за використанням і збе-
реженням державних фінансових ресурсів, 
у тому числі у сфері державних закупівель. 

Відповідно до статистичних відомостей, 
ДКРС протягом лише 2007–2008 рр. вияв-
лено порушень законодавства щодо закупі-
влі товарів, робіт і послуг за державні кошти 
на загальну суму 6,7 млрд грн (при цьому 
сума порушень за 2008 р. майже в три рази 
перевищила показник минулого періоду). 

При цьому до основних порушень у сфері 
державних закупівель, що мають найбільш 
питому вагу з-поміж виявлених контрольними 
заходами зловживань, можна зарахувати такі: 
– здійснення закупівлі товарів, робіт і пос-

луг за державні кошти без застосування 
тендерних процедур; 

– подрібнення вартості та предмета заку-
півлі; 

– неправомірне застосування процедури 
закупівлі в одного учасника; 

– допущення до участі в торгах пов’язаних 
осіб; 

– визнання торгів такими, що відбулися, 
за наявності підстав, за яких їх мали ві-
дмінити; 

– укладення договору всупереч вимогам 
тендерної документації та визначеним у 
ній основним умовам тощо. 

Відповідно до п. 93 Положення про заку-
півлю товарів, робіт і послуг за державні ко-
шти (далі – Положення), затвердженого пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 
17.10.2008 р. № 921 (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. 
№ 1017), органи ДКРС у межах повноважень, 
визначених Конституцією і законами України, 
виконують такі функції у сфері закупівель: 

1. Контроль за додержанням замовни-
ками вимог Положення. 

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 2 Закону 
України “Про державну контрольно-
ревізійну службу в Україні”, державний фі-
нансовий контроль реалізується органами 
ДКРС через проведення державного фінан-
сового аудиту, перевірки державних закупі-
вель та інспектування. 

При цьому перевірка державних закупівель, 
яка проводиться в плановому та позапланово-
му порядку, полягає у документальному та фа-
ктичному аналізі дотримання підконтрольними 
установами законодавства про державні заку-
півлі та здійснюється на всіх стадіях державних 
закупівель. Результати перевірки державних 
закупівель викладають в акті. 

Інспектування здійснюється у формі ревізії 
та полягає в документальній і фактичній пере-
вірці певного комплексу або окремих питань 
фінансово-господарської діяльності підконтро-
льної установи, яка повинна забезпечувати 
виявлення наявних фактів порушення законо-
давства, встановлення винних у їх допущенні 
посадових і матеріально відповідальних осіб. Її 
результати також викладають в акті. 

Процедуру проведення інспектування ви-
значає Порядок проведення інспектування 
державною контрольно-ревізійною службою, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.04.2006 р. № 550 (зі змінами). 

Таким чином, контроль за дотриманням 
законодавства щодо закупівель замовниками 
та учасниками торгів здійснюється органами 
ДКРС як у порядку проведення перевірки 
державних закупівель, так і під час держав-
ного фінансового аудиту та інспектування. 

2. Складення протоколів про адміністра-
тивні правопорушення, пов’язані з порушен-
ням законодавства у сфері закупівель. 

Згідно з п. 92 Положення, на ДКРС покла-
дено функції щодо притягнення винних у по-
рушеннях тендерного законодавства осіб до 
адміністративної відповідальності за ст. 164-14 
Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення (КУпАП). До речі, лише мінімальний 
розмір штрафу за диспозицією цієї статті ста-
новить 2550 грн, що також є вагомим важелем 
впливу на порушників. 

Проте в більшості практичних випадків 
винні посадові особи уникають серйозної 
відповідальності за вчинені порушення за-
конодавства у сфері державних закупівель, 
обмежуючись дисциплінарною відповідаль-
ністю, мінімальним розміром штрафу або 
взагалі звільненням порушника від адмініс-
тративної відповідальності. 

Законодавцем чітко визначено перелік 
складу правопорушень, за вчинення яких 
передбачена адміністративна відповідаль-
ність за ст. 164-14 КУпАП: 
– здійснення закупівлі товарів, робіт і пос-

луг за державні кошти без застосування 
визначених законом процедур; 
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– застосування процедур закупівлі в пору-
шення законодавства про здійснення за-
купівлі товарів, робіт і послуг за державні 
кошти, у тому числі: оформлення тенде-
рної документації з порушенням законо-
давства про здійснення закупівлі товарів, 
робіт і послуг за державні кошти; 

– оцінювання тендерних пропозицій не за 
критеріями та методикою оцінювання 
для визначення найкращої тендерної 
пропозиції, що міститься в тендерній до-
кументації; 

– укладення з учасником, що став пере-
можцем торгів, договору про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за державні кошти 
за цінами й обсягами, які не відповіда-
ють вимогам тендерної документації; 

– неоприлюднення інформації щодо закупі-
влі товарів, робіт і послуг за державні ко-
шти відповідно до вимог законодавства; 

– неподання в установленому порядку звіту 
про результати здійснення процедури за-
купівлі товарів, робіт і послуг та відобра-
ження у ньому недостовірних відомостей; 

– непроходження навчання чи підвищення 
кваліфікації з питань організації та здійс-
нення процедур закупівель відповідно до 
вимог закону; 

– ненадання інформації, документів та ма-
теріалів у випадках, передбачених зако-
ном. 

Протоколи за цією категорією справ роз-
глядають районні, районні у місті, міські чи 
міськрайонні суди (ст. 221 КУпАП). 

Ч. 1 ст. 164-14 КУпАП передбачено накла-
дення адміністративного штрафу на винних 
посадових осіб. 

Зазначимо також, що адміністративне 
стягнення може бути накладено не пізніше 
ніж через два місяці з дня вчинення право-
порушення, а при триваючому правопору-
шенні – два місяці з дня його виявлення 
(ст. 38 КУпАП). 

Положенням (п. 92) визначено, що за по-
рушення вимог, установлених цим докумен-
том та іншими нормативно-правовими ак-
тами, розробленими на його виконання, за-
мовники та учасники торгів несуть адмініст-
ративну або кримінальну відповідальність 
згідно із законодавством. 

Так, голова тендерного комітету замовни-
ка організовує його роботу і несе персональ-
ну відповідальність за виконання покладених 
на комітет функцій (п. 18 Положення). 

Водночас спеціалісти, юристи, економісти, 
консультанти, інші фізичні особи, які можуть 
залучатися до роботи тендерних комітетів на 
договірних засадах згідно із законодавством, 
та нотаріуси, які посвідчують договори про 
закупівлю (в разі нотаріального посвідчення 
договору про закупівлю на вимогу замовника) 
не несуть відповідальності за рішення, дії або 
бездіяльність тендерного комітету і службових 

осіб замовника, учасника чи інших осіб, за 
виконання (невиконання) договорів про заку-
півлю, укладених на підставі рішення тендер-
ного комітету, та за наслідки, спричинені та-
кими рішеннями, діями або бездіяльністю. 

Військовослужбовці або особи рядового 
й начальницького складу органів внутрішніх 
справ за адміністративні правопорушення, 
допущені при проведенні закупівель, несуть 
відповідальність за дисциплінарними стату-
тами (ст. 15 КУпАП). 

За результатами ревізій до місцевих су-
дів підрозділами ДКРС у 2008 р. направлено 
1591 протокол про адміністративне право-
порушення – порушення законодавства про 
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 
за державні кошти. До адміністративної від-
повідальності притягнуто винних осіб на за-
гальну суму 796,04 тис. грн. 

3. Співпраця з органами державної вла-
ди щодо запобігання проявам корупції у 
сфері закупівель. 

З метою реалізації ДКРС зазначених функ-
цій її працівники зобов’язані у випадках вияв-
лення зловживань і порушень чинного законо-
давства передавати правоохоронним органам 
матеріали ревізій, а також повідомляти про 
виявлені зловживання і порушення державним 
органам і органам, уповноваженим управляти 
державним майном. 

Також, відповідно до вимог п. 93 Поло-
ження, органи, що здійснюють державний на-
гляд (контроль) у сфері закупівель (Міністерст-
во економіки України, ДКРС, Державне казна-
чейство, Держкомстат, Антимонопольний комі-
тет) тісно взаємодіють один з одним для запо-
бігання проявам корупції у сфері закупівель; 
подання відповідних матеріалів до правоохо-
ронних органів; збирання інформації про ре-
зультати процедур закупівель; обміну інфор-
мацією про порушення законодавства про за-
хист економічної конкуренції у сфері закупі-
вель. 

4. Подання відповідних матеріалів до 
правоохоронних органів. 

Особливою ланкою повноважень органів 
ДКРС у сфері державних закупівель є їх 
взаємодія з правоохоронними органами. 

Так, спільним наказом ГоловКРУ Украї-
ни, МВС України, СБ України та Генераль-
ної прокуратури України від 19.10.2006 р. 
№ 346/1025/685/53, що зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України від 25.10.2006 р. 
за № 1166/13040, затверджений Порядок вза-
ємодії між органами державної контрольно-
ревізійної служби та органами прокуратури, 
внутрішніх справ і Служби безпеки України, 
який спрямований на забезпечення ефектив-
ної взаємодії між зазначеними органами з пи-
тань розгляду звернень правоохоронних ор-
ганів, призначення, організації та проведення 
ревізій за ними, передачі їм матеріалів ревізій 
за власною ініціативою органів ДКРС, зворот-
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ного інформування про результати розгляду 
переданих матеріалів, виділення спеціалістів 
органів ДКРС, інших питань, що наявні при 
виконанні органами ДКРС та правоохоронни-
ми органами покладених на них завдань. 

Порядком визначено, що органи ДКРС 
проводять планові та позапланові виїзні ре-
візії за зверненням правоохоронних органів 
за місцезнаходженням об’єкта контролю, 
відповідно до Закону України “Про державну 
контрольно-ревізійну службу” та Порядку 
проведення інспектування державною конт-
рольно-ревізійною службою, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
20.04.2006 р. № 550. 

При проведенні за зверненням правоо-
хоронних органів ревізій у підконтрольних 
установах органи ДКРС перевіряють питан-
ня використання і збереження державних 
фінансових ресурсів, необоротних та інших 
активів, правильності визначення потреби в 
бюджетних коштах та взяття зобов’язань, 
стану й достовірності бухгалтерського облі-
ку та фінансової звітності. 

Водночас при проведенні позапланової ви-
їзної ревізії на підставі постанови слідчого, 
прокурора або особи, що проводить дізнання, 
винесеної для забезпечення розслідування 
кримінальної справи або з інших установле-
них законом підстав, у суб’єкта господарю-
вання, який не віднесено законодавством до 
підконтрольних установ, посадові особи слу-
жби перевіряють питання використання та 
збереження фінансових ресурсів, необорот-
них та інших активів, стан і достовірність бух-
галтерського обліку й фінансової звітності. 

Разом з тим у разі недопущення посадо-
вих осіб служби до проведення ревізії (зу-
стрічної звірки), перешкоджання будь-яким 
іншим чином у її проведенні правоохорон-
ний орган у межах своєї компетенції вирішує 
питання допуску на об’єкт контролю, надан-
ня необхідних документів, забезпечує усу-
нення перешкод та притягнення осіб, які 
перешкоджали у проведенні ревізії (зустріч-
ної звірки), до відповідальності і застосу-
вання інших передбачених законодавством 
заходів. 

Також працівники органів ДКРС за звер-
неннями правоохоронних органів можуть бра-
ти участь як спеціалісти у перевірках, що про-
водяться ними у підконтрольних установах, у 
термін, що не перевищує десять робочих днів, 
використовуючи свої спеціальні знання, і в 
межах компетенції надають консультації та 
відповіді на порушені питання, фіксуючи фак-
ти порушення законодавства. 

5. Інші функції, передбачені законодав-
ством. 

Як свідчать практичні результати конт-
рольно-ревізійної діяльності, незважаючи на 
широке коло повноважень у цій сфері, фак-
тично підрозділами Служби здійснюється 

лише наступний контроль, що позбавляє 
органи ДКРС права здійснювати поточний 
контроль за ефективним та економічним 
використанням державних коштів, а також 
вживати заходів щодо запобігання зайвим 
втратам державних коштів. 

Тобто в органів ДКРС фактично відсутнє 
право виходу на об’єкт контролю з метою 
здійснення поточного контролю за процеду-
рами закупівель, за якими ще не укладені 
договори, а в разі виявлення порушень ви-
мог законодавства призупинення або відмі-
ни результатів торгів. 

Крім того, важливим аспектом забезпе-
чення попереднього контролю є розгляд 
скарг (звернень) стосовно порушення замо-
вниками процедур закупівель чи рішень, дій 
або бездіяльності замовників та уповнова-
женого органу. 

Отже, враховуючи погіршення стану дотри-
мання замовниками вимог законодавства про 
закупівлі товарів, робіт і послуг, виникла нага-
льна потреба у здійсненні саме поточного 
(оперативного) контролю при проведенні про-
цедур закупівель, тобто до укладання догово-
рів про закупівлю. 

Також виникла необхідність у здійсненні 
суцільних перевірок документів, що підтве-
рджують право застосування процедур за-
купівель в одного учасника та з обмеженою 
участю, після їх розгляду Міністерством 
економіки України (далі – Мінекономіки), 
оскільки останнім часом ГоловКРУ України 
встановлено безліч випадків безпідставного 
застосування таких процедур закупівель. 

Разом з тим чинною редакцією Положення 
виведено з-під контролю використання кому-
нальними підприємствами значного потоку сум 
коштів місцевого бюджету. 

Також на сьогодні залишається поза ува-
гою питання забезпечення контролю за ці-
нами, про що свідчать непоодинокі випадки 
закупівель товарів, робіт і послуг за зави-
щеними цінами, тоді як при здійсненні пото-
чного контролю та встановленні фактів за-
вищення цін органи ДКРС могли б тимчасо-
во призупинити процедуру закупівлі або на-
віть відмінити процедуру торгів. 

Отже, виникає необхідність у розширенні 
функцій органів ДКРС у сфері державних 
закупівель та вдосконаленні процедури 
проведення контрольних заходів органами 
ДКРС в частині: 
– забезпечення дієвого й ефективного 

поточного (оперативного) контролю за 
здійсненням державних закупівель; 

– досягнення раціонального та ефектив-
ного використання державних коштів; 

– запобігання значним втратам державних 
коштів; 

– запобігання проявам корупції. 
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Передусім, на думку автора, їх необхідно 
розширити за рахунок законодавчого вста-
новлення таких норм: 
– здійснення контролю за дотриманням 

законодавства у сфері державних заку-
півель на всіх стадіях їх проведення у 
порядку, встановленому Кабінетом Міні-
стрів України; 

– контроль за усуненням порушень зако-
нодавства про державні закупівлі від 
осіб, що їх допустили, у тому числі шля-
хом звернення до суду, стягнення в су-
довому порядку до бюджету фактично 
сплачених коштів за договорами, укла-
деними з порушеннями вимог тендерно-
го законодавства; 

– розгляд заяв (звернень) фізичних осіб-
підприємців та юридичних осіб (резиден-
тів або нерезидентів) про факти порушен-
ня законодавства про державні закупівлі; 

– здійснення співробітництва з органами 
державної влади щодо запобігання про-
явам корупції та правопорушень у сфері 
здійснення державних закупівель. 

IV. Висновки 
Незважаючи на те, що протягом минулого 

року тендерне законодавство змінювалось 
три рази, на сьогодні його існуюча редакція 
також не відповідає реаліям сьогодення. На-
зріла необхідність у прийнятті Закону України 
“Про закупівлю товарів, робіт і послуг за дер-
жавні кошти”, інших нормативно-правових 
норм, які передбачали б визнання незаконни-
ми договорів, що укладені з порушеннями за-
конодавства у сфері державних закупівель, 
посилення юридичної відповідальності всіх 
учасників торгів та, як результат, прийняття 
норми, яка передбачала б кримінальну відпо-
відальність у цій сфері. 

Водночас в умовах фінансової кризи на-
гальною стала потреба суттєво підвищити 
фіскальну функцію та ефективність держав-
ного фінансового контролю: чітко розмежу-
вати функції наглядових органів у сфері 
державних закупівель; змінити уповноваже-
ний орган – Міністерство економіки України 
на ГоловКРУ України та його територіальні 
підрозділи, що стане важливим кроком до 
системного підходу здійснення фінансового 
контролю, впровадження його превентивних 
методів та посилення контролю у сфері 
державних закупівель; удосконалити меха-
нізм взаємодії органів ДКРС та правоохо-
ронних органів задля своєчасного встанов-
лення, усунення й запобігання порушенням 
на всіх стадіях державних закупівель. 

Це вкрай необхідно і буде достатньо для 
того, щоб система державних закупівель 

відповідала досить простим і загальновідо-
мим принципам: бути раціональною, ефек-
тивною, прозорою, недискримінаційною та 
такою, що мінімізує корупцію. 
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Annotation 
The technology processing and progect ac-

ceptance of regulatory statement by the coun-
try, city, city area, area and regional councils 
are synthesized in the article on the basis of 
the current Ukrainian legislation and regulatory 
activity practice. 

Анотація 
У статті на підставі аналізу чинного законо-

давства України та практики регуляторної дія-
льності синтезовано технологію опрацювання 
та прийняття проектів регуляторних актів сіль-
ськими, селищними, міськими, районними в 
містах, районними й обласними радами. 

Ключові слова 
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самоврядування, регуляторна діяльність, 
регуляторний акт, регуляторний орган, тех-
нологія державного управління. 

І. Вступ 
Технології державного управління, їх 

сутність, проблеми здійснення та шляхи їх 
подолання постійно перебувають у полі зо-
ру іноземних та українських науковців. 

Сутність технології державного управління 
досліджували іноземні вчені, зокрема Л. Він-
нер [1], Д. Дерлоу [2], У. Карпен [3], В. Кноррінг 
[4], Г. Лачестаре [5], М. Марітані [6]. 

На думку Л. Віннера [1], М. Марітані [6], 
технологія державного управління – це сис-
тема методів виявлення та використання 
прихованих потенціалів управлінської систе-
ми відповідно до цілей її розвитку, що опосе-
редковується соціальними нормативами. 

Д. Дерлоу звертає увагу на те, що люди, 
які приймають рішення, сьогoдні позбавлені 
розкоші орієнтуватися на якусь нерухому 
мету. Вони мають бути готові відстежувати 
рухому мішень і цілити на крок уперед в на-
дії “накрити” її [2]. В. Кноррінг акцентує увагу 
на тому, що недостатньо лише якісно підго-
тувати управлінське рішення, необхідно та-
кож домогтися його реалізації та організува-
ти контроль за виконанням [4]. 

Італійський дослідник Г. Лачестаре розгля-
дає технологію державного управління як ме-
ханізм удосконалення структури системи дер-
жавного управління, що спрямований на: мо-
дернізацію організаційної структури управлін-
ня; забезпечення оптимального поєднання 
галузевого та територіального управління; 

комплексний економічний та соціальний розви-
ток як держави в цілому, так і її регіонів зокре-
ма; формування стратегії раціоналізації міжга-
лузевих зв’язків; забезпечення демократизації 
управлінської системи; створення умов для 
вільного доступу громадськості до прийняття 
важливих державно-управлінських рішень [5]. 

Необхідно відзначити науково-дослідну ро-
боту відчизняних учених, зокрема В. Бакуменка 
[7; 8], Р. Войтовича [9], В. Князєва [8], В. Кол-
пакова [10; 11], М. Лесечка [12], Є. Ралдугіна 

[8], Р. Рудніцької [12], В. Сороко [13], А. Че-
мериса [12], результати якої покладені в осно-
ву навчальних дисциплін, окремих курсів чи 
модулів навчальних дисциплін з вивчення тех-
нології державного управління. 

Разом з тим, на наш погляд, недостатньо 
дослідженою залишається технологія регу-
ляторної діяльності органів місцевого само-
врядування. 

Власна розвідка в цьому напрямі дала 
змогу виділити окремі складові механізму 
регуляторної політики (далі – МРП) [14] та 
опрацювати типову процедуру планування 
діяльності з підготовки проектів регулятор-
них актів [15]. На наш погляд, технологія 
прийняття органами місцевого самовряду-
вання регуляторних актів включає шість 
окремих процедур: 1) планування діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів; 
2) підготовка проекту регуляторного акта й 
аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ) 
на нього; 3) повідомлення про оприлюднен-
ня проекту регуляторного акта з метою оде-
ржання зауважень і пропозицій; 4) оприлю-
днення проекту регуляторного акта та від-
повідного АРВ; 5) проведення обговорення 
проекту регуляторного акта; 6) прийняття 
регуляторного акта. 

ІІ. Постановка завдання 

Мета статті – на підставі чинного законо-

давства України та практики регуляторної ді-

яльності синтезувати технологію опрацюван-

ня та прийняття проектів регуляторних актів 

сільськими, селищними, міськими, районними 
у містах, районними та обласними радами. 

ІІІ.Результати 

З метою технологізації управлінського про-

цесу при здійсненні місцевими радами регуля-

торної політики необхідно розробити типову 
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процедуру опрацювання та прийняття проектів 

регуляторних актів місцевими радами. 

Технологізація управлінської діяльності з 

опрацювання та прийняття проектів регуля-

торних актів місцевими радами полягає в 

розчленуванні зазначеної процедури на ряд 
послідовно здійснюваних заходів, що скла-

даються з окремих кроків та базуються на 

нормативно-правових актах, які визначають 

спосіб їх здійснення. 

Технологізувати управлінську діяльність 

з опрацювання та прийняття проектів регу-
ляторних актів місцевими радами, на нашу 

думку, можна шляхом розроблення типової 

процедури опрацювання та прийняття прое-

ктів регуляторних актів сільськими, селищ-

ними, міськими, районними у містах, район-
ними й обласними радами (табл. 1). 

Зазначену процедуру можна розчлену-

вати на п’ять окремих заходів, а саме: 

1) внесення проекту регуляторного акта 

до відповідної ради; 

2) розгляд проекту регуляторного акта 
відповідальною постійною комісією ради; 

3) розгляд проекту регуляторного акта 

на пленарному засіданні сесії ради; 

4) підписання рішення про прийняття ре-

гуляторного акта головою ради; 
5) офіційне оприлюднення прийнятого 

регуляторного акта. 

Розглянемо більш детально кожен із цих 

заходів. 

Здійснення першого заходу – внесення 

проекту регуляторного акта до відповідної 
ради – передбачає два кроки. 

Перший крок – реєстрація проекту регу-

ляторного акта. 

До комплекту документів, крім проекту 

регуляторного акта, доцільно також включи-

ти пояснювальну записку, аналіз регулятор-
ного впливу, копії листів із зауваженнями та 

пропозиціями, наданими під час публічного 

обговорення, та копії відповідей на ці листи. 

У пояснювальній записці до проекту ре-

гуляторного акта доцільно: 
– зазначити посилання на план діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 

відповідної ради, пояснивши: прийняття 

внесеного проекту регуляторного акта 

передбачено планом, який був затвер-

джений у попередньому році, чи було 
внесено зміни до вже прийнятого плану; 

якщо вносились зміни до плану діяльно-

сті з підготовки проектів регуляторних 

актів, то чи були вони оприлюднені в 

десятиденний термін після затверджен-
ня; чи було дотримано строки, встанов-

лені планом діяльності з підготовки про-

ектів регуляторних актів, а в разі пору-

шення цих термінів також пояснення 

причин такого порушення; 

– вказати спосіб здійснення повідомлення 

про оприлюднення проекту регулятор-

ного акта з метою одержання зауважень 

і пропозицій та оприлюднення проекту 

регуляторного акта й відповідним АРВ; 

– надати узагальнену інформацію про: 
кількість та найменування заходів, здій-

снених розробником з публічного обго-

ворення внесеного проекту регулятор-

ного акта та підсумки таких заходів; кі-

лькість внесених пропозицій і зауважень 

до проекту регуляторного акта та підсу-
мки їх розгляду. 

Другий крок – направлення виконавчим 

апаратом відповідної ради зареєстрованого 

проекту рішення до відповідальної постійної 

комісії та в разі необхідності – до інших пос-
тійних комісій ради. 

Підсумком здійснення першого заходу є 

реєстрація проекту регуляторного акта та 

направлення його для подальшого розгляду 

до органів у терміни, визначені відповідним 

регламентом. 
Другий захід – розгляд відповідальною 

постійною комісією проекту регуляторного 

акта – складається з п’яти кроків. 

Перший крок – прийняття у разі необхідно-

сті рішення за мотивованим поданням депу-
тата ради, постійної комісії ради, голови ра-

йонної або обласної ради про підготовку екс-

пертного висновку щодо регуляторного впли-

ву, враховуючи, що в цьому випадку аналіз 

регуляторного впливу не готується. 

Другий крок – забезпечення підготовки 
експертного висновку. 

Цей крок також можна розчленувати на 

окремі частини, а саме: 

– вибір експерта; 

– направлення проекту регуляторного ак-

та експерту (укладення угоди на підго-
товку експертного висновку); 

– прийняття експертного висновку (підпи-

сання акта виконаних робіт). 

Зважаючи на необхідність підвищення 

якості управління органами місцевого самов-
рядування у сфері господарської діяльності, 

вважаємо за доцільне залучення до експер-

тизи проектів регуляторних актів експертних 

центрів, створених науковими чи навчальни-

ми закладами. 
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Третій крок – вивчення та надання висно-
вків відповідальної постійної комісії головній 
постійній комісії, до сфери відання якої на-
лежить супровід розгляду проекту регулято-
рного акта про відповідність проекту регуля-
торного акта вимогам статей 4 та 8 Закону 
України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності”. 

Для науково-методичного забезпечення пі-
дготовки висновку відповідальної постійної ко-
місії ради щодо відповідності проекту регуля-
торного акта та АРВ на нього принципам регу-
ляторної політики доцільно виділити окремі 
критерії, за якими можна оцінити відповідність 
проекту регуляторного акта та АРВ на нього 
принципам державної регуляторної політики. 

Можемо запропонувати власні парамет-
ри оцінювання, що зведені до типової фор-
ми висновку відповідальної постійної комісії 
про відповідність проекту регуляторного 
акта принципам державної регуляторної 
політики (табл. 2). 

У разі, якщо розробником регуляторного 
акта дотримано всі вимоги, за якими оціню-
ється стан дотримання принципів регулято-
рної політики, відповідальна постійна комі-
сія робить обґрунтований висновок про від-
повідність внесеного проекту регуляторного 
акта принципам державної регуляторної 
політики. Коли розробником регуляторного 
акта не дотримано вимог хоча б одного із 
визначених параметрів, через який розкри-
вається відповідний принцип, відповідальна 
комісія повинна прийняти рішення про не-
відповідність внесеного проекту регулятор-
ного акта конкретному принципу регулятор-
ної політики та аргументувати свій висновок 
посиланням на недотримання відповідного 
параметра оцінювання принципу. 

Четвертий крок – прийняття рішення про 
погодження проекту регуляторного акта чи 
про необхідність його доопрацювання. 

У разі негативного висновку відповідальної 
постійної комісії ради, який полягає у встанов-
ленні невідповідності проекту регуляторного 
акта принципам державної регуляторної полі-
тики, він повертається розробнику на доопра-
цювання, при цьому п’ятий крок не здійснюєть-
ся. За наявності позитивного висновку відпові-
дальної постійної комісії ради щодо проекту 
регуляторного акта здійснюється п’ятий крок. 

П’ятий крок – винесення проекту регуля-
торного акта на пленарне засідання ради. 

Якщо відповідальна постійна комісія ради 
одночасно визначена як головна постійна ко-
місія, то опрацьований проект регуляторного 
акта направляється до виконавчого апарату 
ради для внесення на пленарне засідання 
сесії. В іншому випадку позитивний висновок 
відповідальної постійної комісії направляється 
до головної постійної комісії для подальшого 
вжиття заходів щодо винесення опрацьовано-
го проекту регуляторного акта на пленарне 
засідання сесії. 

Узагальнюючи здійснення другого захо-
ду, зазначимо, що його підсумком є внесен-
ня погодженого проекту регуляторного акта 
з висновком відповідальної постійної комісії 
ради на пленарне засідання сесії. 

При здійсненні третього заходу – розгля-
ду проекту регуляторного акта на пленар-
ному засіданні сесії – необхідно здійснити 
чотири кроки. 

Перший крок, який полягає у включенні пи-
тання про розгляд проекту регуляторного акта 
до порядку денного сесії, є важливим з огляду 
на те, що в разі намагання внести на розгляд 
сесії ради проект регуляторного акта, який не 
проходив відповідного погодження, депутат 
чи голова цієї ради може запропонувати не 
включати до порядку денного сесії розгляд 
цього проекту регуляторного акта. 

Другий крок – доповідь розробника щодо 
прийняття регуляторного акта – здійснюєть-
ся у порядку, встановленому регламентом 
відповідної ради. Він полягає в тому, що під 
час пленарного засідання сесії ради пер-
шим виступає доповідач, яким, як правило, 
є представник розробника проекту регуля-
торного акта, з доповіддю про зміст регулю-
вання та порядок його підготовки. 

Третій крок – співдоповідь голови чи іншої 
уповноваженої особи відповідальної постій-
ної комісії про відповідність проекту регуля-
торного акта вимогам статей 4 та 8 Закону 
України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності”. 
На пленарному засіданні сесії ради зі співдо-
повіддю має виступити голова чи інша упов-
новажена особа відповідальної постійної ко-
місії та доповісти депутатам про відповід-
ність проекту регуляторного акта та АРВ на 
нього принципам регуляторної політики. У цій 
співдоповіді оголошується висновок відпові-
дальної постійної комісії про відповідність 
проекту регуляторного акта принципам дер-
жавної регуляторної політики. 

Четвертий крок – прийняття рішення з по-
рядку денного щодо проекту регуляторного 
акта. Після обговорення доповіді та співдопо-
відей, у порядку, визначеному регламентом 
відповідної ради, приймається рішення ради. 

Необхідно зазначити, що незалежно від то-
го, чи є подібна норма у регламенті відповідної 
ради, згідно з ч. 1 ст. 36 Закону України “Про 
засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності”, регуляторний 
акт не може бути прийнятий або схвалений, 
якщо наявна хоча б одна з таких обставин: 
– відсутній аналіз регуляторного впливу; 
– проект регуляторного акта не був опри-

люднений. 
Узагальнюючи здійснення чотирьох кро-

ків третього заходу, звернемо увагу та те, 
що їх підсумком є прийнятий регуляторний 
акт, який не набув чинності. 
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Необхідно додатково здійснити ще два за-
ходи для того, щоб був прийнятий регуля-

торний акт, який не набув чинності. 
Одним із таких заходів (четвертим у за-

гальній процедурі), який складається з двох 
кроків, є підписання рішення про прийняття 
регуляторного акта головою ради. 

Перший крок цього заходу полягає у вне-
сенні рішення, прийнятого радою щодо прое-
кту регуляторного акта, відповідному голові. 
Процедура такої дії повинна бути унормова-
на в регламенті роботи відповідної ради. 

Другий крок може бути здійсненим в од-
ному з двох можливих напрямів: 
– зупинення рішення сесії; 
– схвалення прийнятого рішення шляхом 

його підписання. 
Зупинення рішення сесії ради має здійс-

нюватись відповідним головою ради, якщо 
наявна хоча б одна із таких обставин: 
– відсутній аналіз регуляторного впливу; 
– проект регуляторного акта не був опри-

люднений. 
При зупиненні рішення сесії ради за вка-

заними мотивами голова відповідної ради 
має використовувати право, надане йому 
п. 4 ст. 59 Закону України “Про місцеве са-
моврядування в Україні”, згідно з яким рі-
шення сільської, селищної, міської ради у 
п’ятиденний термін з моменту його прийнят-
тя може бути зупинено сільським, селищ-
ним, міським головою і внесено на повтор-
ний розгляд відповідної ради з обґрунтуван-
ням зауважень. Рада зобов’язана у двотиж-
невий термін повторно розглянути рішення. 
Якщо рада відхилила зауваження сільсько-
го, селищного, міського голови і підтвердила 
попереднє рішення двома третинами депу-
татів від загального складу ради, то воно 
набирає чинності. 

Зазначимо, що вказане право голови відпо-
відної ради разом з вимогою ч. 1 ст. 36 Закону 
України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності” ро-
бить його обов’язковим до виконання та в разі 
недотримання може призвести до негативних 
наслідків для голови ради. 

Інший напрям другого кроку – схвалення 
прийнятого рішення шляхом його підписання 
головою ради – обирається у разі відсутності 
зауважень до прийнятого регуляторного ак-
та. Після підписання прийнятого регулятор-
ного акта йому присвоюється відповідний 
номер та проставляється дата прийняття. 

Підсумком здійснення четвертого заходу 
є офіційний письмовий документ – регуля-
торний акт, який не набрав чинності. 

Для того, щоб прийнятий регуляторний акт 
набрав чинності, необхідно здійснити п’ятий 
захід – офіційне оприлюднення прийнятого 
регуляторного акта. 

Офіційне оприлюднення регуляторного ак-
та, прийнятого органами місцевого самовря-

дування, здійснюється в друкованих засобах 
масової інформації відповідних рад, а в разі їх 
відсутності – у місцевих друкованих засобах 
масової інформації, визначених цими органа-
ми, не пізніше як у десятиденний термін після 
його прийняття та підписання. Регуляторні 
акти набирають чинності з дня їх офіційного 
оприлюднення, якщо радою не встановлено 
більш пізній термін їх введення у дію. 

IV. Висновки 
У статті наведено етапи вирішення акту-

ального наукового завдання, що виявляєть-
ся в розробці типової процедури опрацю-
вання та прийняття проектів регуляторних 
актів місцевими радами. 

Результати проведеного наукового дос-
лідження свідчать про досягнення мети й 
виконання поставленого завдання та дають 
підстави сформулювати такі висновки. 

1. У науці державного управління недо-
статньо опрацьовані типові процедури здій-
снення діяльності органів місцевого самов-
рядування, що свідчить про перспективність 
подальших наукових розвідок у цьому нау-
ковому напрямі. 

2. Розроблена типова процедура опра-
цювання та прийняття проектів регулятор-
них актів може бути застосована при здійс-
ненні регуляторної діяльності сільськими, 
селищними, міськими, районними у містах, 
районними та обласними радами. 

3. Застосування типової процедури опра-
цювання та прийняття проектів регуляторних 
актів органами місцевого самоврядування 
дасть змогу знизити рівень управлінської про-
блеми, яка базується на недостатньому рівні 
вмінь посадових осіб сільських, селищних, 
міських, районних у містах, районних та обла-
сних рад застосовувати механізм регулятор-
ної політики при опрацюванні та прийнятті 
проектів регуляторних актів. З великою ймові-
рністю можна стверджувати, що наслідком 
застосування органами місцевого самовряду-
вання розробленої типової процедури опра-
цювання та прийняття проектів регуляторних 
актів буде підвищення рівня застосування 
МРП та якості управлінської діяльності. 

Подальшою перспективою дослідження 
слід вважати розробку механізмів впрова-
дження інноваційних технологій у практику 
державного регулювання соціально-еконо-
мічного розвитку регіону. 
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ПРОБЛЕМА ЗМІНИ УПРАВЛІНСЬКИХ ЕЛІТ:  
ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Попадюк Н.І. 
здобувач Національної академії державного управління при Президентові України  

 

Annotation 
The paper reveals the problems of the admin-

istrative elite change, appropriate national and 
foreign experiences are analyzed.  The author 
stands on the point of view that nowadays the 
question of the qualitative administrative elite 
changes is extremely urgent in Ukraine, but it is 
left beyond the state attention as well as the so-
ciety in the whole. 

Анотація 
У статті розкрито проблеми зміни управлін-

ської еліти, проаналізовано відповідний вітчиз-
няний і зарубіжний досвід. Проблема зумовле-
на актуальністю питань якісної зміни управлін-
ських еліт, які поки що залишаються поза ува-
гою як держави, так і суспільства в цілому. 

Ключові слова 
Державна влада, управління, управлін-

ська еліта, контреліта, зміна управлінських 
еліт, рекрутація еліт, репродукція еліт, цир-
куляція еліт. 

І. Вступ 
Проблема зміни управлінських еліт має 

значення для усіх держав на етапі впрова-
дження важливих реформ та вирішення нага-
льних завдань з метою подальшого прогреси-
вного розвитку. Сьогодні Україна переживає 
складний етап свого існування, коли управлін-
ня здійснюється в умовах невизначених полі-
тичних, соціально-економічних і соціально-
культурних орієнтирів. Суспільству до цього 
часу не запропоновано нової перспективи та 
стратегії розвитку країни. Фактично на сьогодні 
відсутні серйозні як теоретичні, так і прикладні 
розробки питань щодо шляхів переходу від 
теперішньої кастової, зосередженої на власних 
інтересах еліти, до вітчизняної еліти як сукуп-
ності соціальних прошарків, усебічно інтегро-
ваних у суспільство та зорієнтованих на вико-
нання в ньому надзвичайно важливих функцій. 

Проблемою зміни управлінських еліт займа-
лися такі вітчизняні науковці, як М. Ми-
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хальченко, А. Пахарєв, В. Потульницький, 
В. Танчер, М. Шульга, Б. Ярош. Значний вне-
сок у теорію управлінської еліти зробили хар-
ківські політологи О. Куценко, О. Халецька та 
інші, які вивчають джерела поповнення еліти, 
способи її формування, взаємодію старої й 
нової еліти, її згуртованість, вплив еліти на  
трансформацію суспільства. Однак проблеми 
процесу зміни еліт в Україні все ще мало дос-
ліджені та потребують наукового обґрунтуван-
ня. 

Г. Ашин, В. Гельман, Р. Гюнтер, К. Фар-
мер, Дж. Хіглі, У. Хоффман-Ланґе, запропо-
нували концепції, у яких охарактеризовано 
процеси, властиві правлячій політичній елі-
ті, а також визначили особливості трансфо-
рмації управлінських еліт. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідження проблеми змі-

ни управлінської еліти, проведення аналізу 
відповідного вітчизняного й зарубіжного до-
свіду специфіки механізмів такої зміни. 

Відповідно до визначеноі мети сформу-
льовано такі завдання: 
– дослідити вітчизняний досвід зміни 

управлінської еліти, при цьому сконцен-
трувати особливу увагу на аналізі меха-
нізмів зміни управлінських еліт; 

– проаналізувати зарубіжний досвід зміни 
управлінської еліти та специфіку механі-
змів зміни; 

– розглянути основні концепції трансфор-
мації елітних груп та розкрити особли-
вості понять: “рекрутація”, “репродукція”, 
та “циркуляція еліт”; 

– визначити основні напрями реалізації 
успішного зарубіжного досвіду зміни еліт 
в Україні. 

ІІІ. Результати 
Як зазначає Дж. Армстронг, управлінські 

еліти – це ті, хто керує адміністративними 
установами; індивідууми, відповідальні за 
творення політики та її імплементацію [1, с. 3]. 
На думку Дж. Армстронга, визначення понят-
тя управлінських еліт чи навіть еліт загалом 
може бути частково складним завданням. Як 
можна розпізнати серед індивідуумів на влад-
них позиціях “еліту”? Яким чином управлінські 
еліти відрізняються від організаційних і бюро-
кратичних еліт? Чи відрізняються вони взага-
лі? Як відокремити бюрократію від управлін-
ня? К. Фармер стверджує, що еліта – це ті, хто 
володіє “певною характеристикою, що високо 
оцінена суспільством” [3, c. 1]. 

У сучасній західній політології не існує 
єдиного тлумачення поняття “еліта”. Цим 
терміном, як правило, позначають людей, які 
мають найбільшу кількість певних позитив-
них якостей, цінностей і пріоритетів (влада, 
багатство, культура, професіоналізм, компе-
тентність, сила волі тощо) та мають най-
більш впливові позиції в суспільній ієрархії. 

Попередниками теорії еліт були ідеї, обґру-
нтовані у працях Конфуція, Платона, Н. Мак-
кіавелі, Т. Карлейля, Ф. Ніцше. Як цілісна сис-
тема світогляду теорії еліт були сформульова-
ні на початку ХХ ст. В. Парето, Ґ. Моска, М. 
Вебером, Р. Міхельсом, К. Маносельмоном, 
Х. Ортеґою-і-Ґассетом, А. Тойнбі, Р. Міллсом 
та ін. 

Німецький учений У. Хоффман-Ланґе за-
значає, що навряд чи має сенс надмірне 
розширення поняття еліти, використання 
його для характеристики індивідів або груп. 
Лідери рухів протесту, що виступали за ска-
сування авторитарного режиму, не можуть 
бути зараховані до членів національної елі-
ти, поки вони не досягнуть успіхів в інститу-
ціалізації свого політичного впливу, створи-
вши стійкі організації, тобто політичні партії 
або групи тиску [11, c. 50]. 

Проблемність архаїчної української полі-
тичної системи зумовлена неконсолідованістю 
та незмінністю правлячої верхівки, відсутністю 
нових дієвих державних і недержавних інститу-
тів, невпровадженням економічних реформ, 
слабкою розвинутістю інститутів громадянсько-
го суспільства та систематичною нестабільніс-
тю соціально-політичної ситуації, правовою 
невпорядкованістю в країні. Г.К. Ашин зазна-
чає: “Така еліта, піклуючись в основному про 
свої корпоративні інтереси, дедалі більше “за-
гниває”, відриваючись від народу, стає ізольо-
ваною системою” [6, с. 91]. Слід замислитися 
над питанням: як змінити управлінську еліту, 
яка існує, на дієздатну та ефективну силу, яка 
зможе гідно відповісти на виклики сучасності? 
Зарубіжний досвід свідчить, що у таких випад-
ках держава потребує нагальних докорінних 
змін не лише в економічній, а й, насамперед, у 
політико-правовій сфері. 

Зміна еліт для самих еліт, для держави 
має означати зміну в мотивах, стратегіях і 
правилах організації свого життєвого прос-
тору. Еліти – дзеркало суспільних очікувань 
і водночас – суб’єкт їх реалізації, провідник 
суспільних змін. Якщо дзеркало стає непри-
датним для використання, його змінюють. 

Проблема зміни еліт безпосередньо 
пов’язана з проблемою політичної трансфор-
мації суспільства. Зміна економічних або полі-
тичних державних пріоритетів приводить і до 
зміни зацікавлених еліт. На думку американ-
ського правознавця У. Кіфа, “конкуренція се-
ред еліт підтримує американське суспільство 
вільним від тиранії однієї-єдиної еліти”. Цей 
погляд відомий як “теорія компенсаційної 
влади”. Сьогодні актуальним є питання про 
те, як змінились елітні групи, що існували до 
цього, і як вони виникли, що собою являють 
нові? 

Існує велика кількість підходів і концеп-
цій, які намагаються пояснити цей перехід. 
Узагальнивши їх, можна виділити такі три 
ключові положення: 
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1. Відбулася “революційна” зміна еліт. 
2. Еліти залишились такими самими ли-

ше зі зміненими декораціями навколо них. 
3. Процес трансформації еліт ще не за-

кінчився. 
Російський дослідник І. Куколєв виділяє кі-

лька основних моделей, за допомогою яких 
можна спробувати розкрити суть трансфор-
мації елітних груп [7, с. 83–84]. 

Перша модель – зміна потоків. Розгляну-
то декілька змін (хвиль) правлячої еліти. На 
кожному етапі попередня елітна група вису-
ває на керівництво наступну, а вона, у свою 
чергу, є політичним “могильником” для тих, 
хто її висунув. 

Друга модель – найбільш поширена. В її 
основу покладено уявлення, що в СРСР 
існував правлячий клас – партійно-
радянська номенклатура. Суть “перебудови” 
– “конверсія” політичного капіталу в капітал 
економічний. Клас правлячих у СРСР полі-
тиків перетворився на клас власників. Після 
цього починається зворотний процес – по-
вернення власності у владу. 

Третя модель – бунт економічної еліти або 
пробудження регіональних еліт. “Перебудова” 
розглядається як бунт проти столичної еліти. 
“Периферія” просунулася в центр, сформува-
вши кістяк нової політичної еліти, що забезпе-
чує інтереси еліт економічних. 

Четверта модель – роль контреліти (інтелі-
генції, маргінальних прошарків). Вона відо-
бражає публічні та соціальні моменти в про-
цесі 80–90-х рр. ХХ ст. Господарсько-
управлінська еліта фактично формувала та 
скеровувала владу. Коли політичні рамки ви-
явилися вузькими, господарська еліта у своїй 
боротьбі проти “партократів” використала кон-
треліту, яка зруйнувала вищу політичну номе-
нклатуру й привела до влади економічні еліти 
та номенклатуру другого ешелону, частково 
злившись з ними або асимілювавшись у них. 

Вітчизняний досвід свідчить, що зміна 
еліт відбувається буденно, рутинно: замість 
концептуальної конкуренції – обмін взаєм-
ними звинуваченнями; замість нових стра-
тегічних планів і цілей – пакети стандарти-
зованих обіцянок. Капітал змушений 
пов’язувати свої надії з тими, хто опинився 
на “політичному ринку” в перших лавах і та-
ким чином потрапив у “полон” до вже відо-
мого політичного менеджменту. 

Ігноруючи необхідність концептуальної 
конкуренції, політичні менеджери застосову-
ють найефективніші інструменти – технології 
конфлікту. Конфлікт як спосіб, інструмент і 
універсальний засіб досягнення потрібного 
результату вимагає постійного поділу й розтя-
гнення об’єкта впливу на частини. Суспільст-
во, культура, конфесії, економіка та влас-
ність – усе береться в роботу конфліктних 
технологій. Захід і Схід, мовна проблема, “ро-
сійський вплив” і територіальні проблеми, 

конфесійні конфлікти, демонізація суперників 
стають інструментарієм досягнення потрібно-
го результату на виборах. Водночас ці конф-
лікти можуть стати не лише ситуативною по-
дією, що дає швидкий електоральний ефект, 
а й довгостроковою тенденцією, яка житиме 
своїм життям та набуде внутрішньої логіки 
розвитку.  

Зміна еліт в Україні є не лише внутрішньою, 
а й зовнішньою справою. Тривалий час над 
політиками й експертами тяжів стереотип, що 
Україна є й буде “посередником” амбіцій гло-
бального лідера США та його регіонального 
конкурента в Євразії – Росії. Росія не в змозі 
конкурувати із США. Але в її силах шукати фо-
рмулу стратегічного партнерства з ЄС, пропо-
нуючи себе як силовий полюс у Євразії. Украї-
на в цьому контексті також є серйозним аргу-
ментом. Саме тому Росію й США об’єднує 
один спільний інтерес – пасивна участь Украї-
ни в євроінтеграції. 

Представники нової еліти, які заявили 
вже про своє бажання взяти на себе відпо-
відальність за державу, не готові до нових 
викликів, не бачать їх і поки що навіть не 
намагаються цього навчитися. 

І в цьому сенсі українське суспільство 
формулює новий запит до оновлюваної 
правлячої еліти (бізнесової – в економіці, 
політичної – при владі, гуманітарної – у 
сфері науки) – запит на національний уряд. 
Хто б не переміг на президентських вибо-
рах, він буде змушений та зобов’язаний 
зважати на цей запит. 

Перспективна програма зміни управлінсь-
ких еліт має бути сформована з урахуванням 
реалій XXI ст. – часу глобальної економіки, 
панування інформаційних технологій і кому-
нікаційних мереж, випереджального накопи-
чення інтелектуального потенціалу. 

Подібна стратегія передбачає перехід до 
принципово нової управлінської ідеології 
розвитку українського суспільства. Слід за-
значити, що питання механізмів зміни 
управлінських еліт майже не досліджува-
лось вітчизняними науковцями. При цьому 
зарубіжні фахівці вивчають це питання про-
тягом багатьох століть, і сьогодні продов-
жують у зв’язку зі зміною сутності завдань, 
що вирішуються у сфері регулювання суспі-
льних відносин. 

Управлінські дії, побудовані на намаганні 
наздогнати країни-лідери, копіюючи їх сучас-
ну політичну й економічну моделі, – хибні в 
самій своїй основі. Потрібно, усвідомивши 
світові тенденції, перейти від “траєкторії на-
слідування” до “руху на випередження”. Та-
кий тип руху передбачає стратегічну орієнта-
цію суспільства на нові випереджальні тех-
нології у сфері виробництва та нові прогре-
сивні засади соціальної організації. 

У зв’язку із цим необхідно зорієнтувати ві-
дповідні наукові сили нашого суспільства на 
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формулювання стратегій зміни управлінських 
еліт з урахуванням тих реалій, над осмис-
ленням яких сьогодні працює весь світ і зна-
чення та перспективи розвитку яких для 
України ще треба добре усвідомити. 

Процеси зміни еліт у суспільстві в науко-
вому аналізі розглядаються через систему 
понять та категорій. До них належать “рекру-
тація” (залучення нових людей без конкрети-
зації якісної характеристики цього процесу та 
їх соціально-групового походження – підбір 
еліти), “репродукція” (відтворення еліти в її 
власних межах, тобто в рамках цієї соціальної 
групи), “циркуляція” (такий спосіб заміни еліти, 
коли її позиції займають люди з інших соціа-
льних груп; це зміна персоналу, який займає 
провідні позиції в ключових інституціях цього 
суспільства. “Циркуляція еліт” посідає одне з 
центральних місць [11, с. 51]. 

Закон циркуляції еліт не дає змоги старій 
еліті, що занепадає, призвести до занепаду 
все суспільство. Коли процеси занепаду прав-
лячої еліти й кількісного зростання контреліти 
набувають широких масштабів, контреліта за 
допомогою мас витісняє стару еліту і стає пра-
влячою. Це масова “циркуляція еліти”, або ре-
волюція. У процесі революції багатьох пред-
ставників старої еліти знищують, ув’язнюють, 
висилають або опускають до найнижчого соці-
ального рівня. Інші представники старої еліти 
рятуються, зраджуючи свій клас. Нерідко вони 
займають провідні позиції в революційному 
русі. 

Італійський соціолог і економіст В. Парето 
ще майже століття тому сформулював тео-
рію кругообігу (циркуляції) еліт. Неминучість 
поділу суспільства на керівну еліту і керовані 
маси він виводив з відмінностей в індивідуа-
льних рисах людей. Соціальна система пот-
ребує рівноваги і, вийшовши з такого стану, 
через певний час повертається до нього – це 
соціальний цикл, перебіг якого залежить на-
самперед від циркуляції еліт. Вони виника-
ють у нижчих шарах суспільства й у ході бо-
ротьби піднімаються у вищі, там розцвітають 
і зрештою вироджуються та зникають. Влас-
тивості, що забезпечують еліті панування, 
змінюються протягом циклу соціального роз-
витку, тому змінюються і самі типи еліт. 

Проте слід чітко розрізняти внутрішню 
циркуляцію еліти, зміну еліт (заміну старої 
еліти новою), а також змішані варіанти існу-
вання внутрішньої циркуляції і зміни еліт. 

В. Парето виділяє такі головні типи еліт, 
що послідовно змінюються: 1) “леви”, для 
них характерний крайній консерватизм, грубі 
“силові” методи правління; 2) “лисиці” – май-
стри демагогії, обману, політичних комбіна-
цій. Стабільна політична система характери-
зується перевагою еліти “левів”. Натомість, 
нестійка політсистема вимагає еліти енергій-
них діячів, новаторів, комбінаторів, які праг-
матично мислять. Постійна зміна однієї еліти 

іншою – результат того, що кожен тип еліт 
має певні переваги, які, однак, з часом пере-
стають відповідати потребам управління су-
спільством. Тому збереження рівноваги соці-
альної системи вимагає постійного процесу 
заміни однієї еліти іншою [9, с. 80–89]. 

Суспільство, у якому переважає еліта 
“левів”-ретроградів, застійне. Натомість елі-
та “лисиць” є динамічною. Механізм соціа-
льної рівноваги функціонує нормально, коли 
забезпечений пропорційний приплив до елі-
ти людей першої та другої орієнтації. 

В. Парето поділяв еліту на правлячу і 
неправлячу (контреліту). Революція, на його 
думку, – усього лише боротьба і зміна прав-
лячої еліти потенційною елітою, якій необ-
хідна підтримка мас, не задоволених старим 
суспільно-політичним ладом. Відомий анг-
лійський соціолог Т. Ботомор стверджує, що 
з праць В. Парето не зрозуміло, чого стосу-
ється поняття “циркуляція еліт”: процесу 
динаміки перетворення нееліт у еліти чи 
заміни однієї еліти іншою [2, c. 49]. Наспра-
вді, обидві інтерпретації наявні у В. Парето, 
він часто пише про те, що найбільш обда-
ровані індивідууми рекрутуються з нижчої 
страти у вищу, а окремі елементи еліти де-
градують, опускаючись на дно суспільства. 

Значну увагу дослідженню процесів елітар-
них змін приділяв Р. Міхельс [5, c. 19]. Він за-
значав, що суспільство не може існувати без 
панівного або політичного класу (еліти), його 
наявність – це постійно діючий фактор соціа-
льної еволюції. У структурі еліти вчений вказує 
на такі самостійні елементи: політичний, еко-
номічний та інтелектуальний. Їх взаємодія зу-
мовлює потребу здійснювати панування. 
Управління суспільством завжди є справою 
організованої меншості, яка нав’язує суспільст-
ву певний порядок. При цьому будь-які прав-
лячі угруповання приділятимуть значну увагу 
збереженню та посиленню своїх владних по-
зицій, що призводить потім до зловживання 
владою.  

Х. Ортега-і-Гассет стверджував, що еліта – 
це особи, які інтелектуально або морально 
панують над людською масою та мають роз-
винуте почуття відповідальності. Суспільство, 
кероване елітою, і маса, “яка знає своє міс-
це”, – умова “нормального” функціонування 
суспільства [10, с. 5–16]. 

В американській політології еліта поділя-
ється на статичну i виконавчу (за особистими 
якостями), а також на професійну i групову 
(за типом впливу). За формою правління елі-
та поділяється на традиційну, внутрішню i 
зовнішню. Першій вiдповiдає статична еліта, 
другій – динамічна, третій – наслідувальна. 
Р. Лiпiт та Р. Уайт аналізують еліту з погляду 
стилю правління (демократична, ліберальна 
та авторитарна) [4, c. 271–301]. 

На сучасному етапі політичної еволюції 
нашого суспільства зрозуміло, що розбіжно-
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сті між старою і новою елітами не настільки 
великі, як цього очікувала більшість політо-
логів. Ця обставина цілком очевидна. Обид-
ві еліти складаються з людей, вихованих в 
умовах десятиліть панування тоталітариз-
му, що породжував певну ментальність, пе-
вні звички і стереотипи поведінки. Чимало 
політологів не без підстав вважають, що для 
виховання нової, демократичної еліти зна-
добляться роки, навіть десятиліття. 

У вітчизняній літературі найчастіше пи-
шуть про заміну тоталітарної еліти новою, 
демократичною. Але, на нашу думку, у цьому 
випадку краще вжити термін “посттота-
літарна еліта”. Після того, як вона прийшла 
до влади, швидко виявилося, що якості, пот-
рібні правлячій еліті, дуже відрізняються від 
якостей, необхідних опозиціонерам. Коли 
потрібно не лише виступати із запальними 
промовами на мітингах, а й управляти суспі-
льством, робити це щоденно і кваліфіковано, 
з’ясувалося, що нова еліта тотально не гото-
ва до цієї нової ролі. Якості, які необхідні на 
першому етапі перетворень, не завжди пот-
рібні на другому, коли головне – копітка ор-
ганізаційна робота з відродження економіки, 
вирішення соціальних і культурних проблем. 

Характеризуючи особливості переходу 
пострадянських країн до демократичного 
правління, можна помітити, що цей процес 
відрізняється від східноєвропейських дер-
жав. Так, у польському та угорському пере-
ходах домінували переговори; східноніме-
цькі, чехословацькі та болгарські – характе-
ризувалися масовими мобілізаціями без 
насилля, тоді як переворот у Румунії був 
зумовлений повстаннями, що проходили в 
насиллі, зіткненнях та вуличних сутичках. 

Формування політичної еліти в Росії, 
Україні, Білорусі відбулося відмінним від 
Заходу та колишніх країн народної демокра-
тії шляхом. До сутнісних характеристик та-
кого переходу можна зарахувати: зміну ко-
лишньої радянської, партійної номенклату-
ри на еліту “демократичну”; витіснення з 
органів управління представників гуманіта-
рної інтелігенції і заміна їх здебільшого спе-
ціалістами сільського господарства, інжене-
рно-технічними робітниками та господарсь-
кими керівниками; збільшення кількості та 
впливу у складі номенклатури вихідців із 
сільської місцевості (за даними Національ-
ного інституту стратегічних досліджень, 87% 
української політичної еліти) [8, с. 1]. 

Сучасна управлінська еліта, згідно з дослі-
дженнями громадської думки, сьогодні викли-
кає розчарування у народу. Усе частіше ви-
словлюються думки, що вона компрометує в 
очах народу демократичні перетворення. І це 
пов’язано не лише з тим, що вона виявилася 
професійно не готовою до управлінської дія-
льности, вона не витримала іспиту владою. 

Постають запитання: як змінити ситуа-
цію; як віднайти формулу успіху, коли необ-
хідні для виконання політичних та інших фу-
нкцій права, привілеї не переходили б у 
зловживання, щоб еліта не перетворювала-
ся у групу, яка експлуатує суспільство? За-
хідні політологи давно обговорюють цю 
проблему. Тут наявне зіткнення ліворадика-
льної і консервативної позицій. Перша ви-
ходить з того, що якщо еліта буде мати ін-
ституціональні привілеї, то вона буде дума-
ти не про інтереси народу (особливо його 
найбідніших верств), а про захист цих при-
вілеїв, і тому з часом перетвориться у групу, 
що протистоїть народним масам. Прихиль-
ники консервативних течій заперечують: 
навіщо говорити тільки про привілеї еліти? 
Слід подумати спочатку про її величезну 
відповідальність. Якщо її представники бу-
дуть змушені думати про хліб насущний, 
вони з неминучістю будуть гірше управляти 
суспільством. 

Одним із головних моментів, які стосуються 
внутрішньоелітарної динаміки розвитку, є при-
таманні кожній державі канали та способи рек-
рутування в коло представників центральної 
політико-управлінської еліти з-поміж ефектив-
них “запасних”, яких готує й пропонує центру 
регіональна еліта. Крім того, необхідно розгля-
дати рівень відкритості або закритості відпові-
дних еліт, динаміку або, навпаки, статичність їх 
циркуляцій. Характерною ознакою у цьому пи-
танні стає все більше звуження каналів для 
просування “на гору” навіть найбільш талано-
витих вихідців з певних українських регіонів. 

Управлінську еліту створює певне суспі-
льство, і головне її призначення полягає в 
підтримці суспільної системи в стані констру-
ктивної керованості, реалізації владних пов-
новажень та підвищенні відповідальності за 
рішення, які приймаються, та їх практичну 
реалізацію. Це група авторитетних, спеціа-
льно підготовлених людей, які займають 
особливе місце в суспільстві і наділені спе-
цифічними професійними здібностями, вмін-
нями, діловими та особистісними якостями, 
властивостями, які надають можливість її 
представникам активно і системно впливати 
на процеси управління суспільством. 

Якщо немає взаємодії управлінської еліти 
і народу, яка необхідна для забезпечення 
активної та скоординованої участі народних 
мас у досягненні визначених елітою стратегі-
чних цілей, постає питання про нездатність 
такої управлінської еліти виконувати покла-
дені на неї зобов’язання. Сьогодні дуже не-
обхідна управлінська еліта, яка враховувала 
б зміни, що відбуваються в соціально-
економічній, політичний і духовній сферах 
суспільства, а також завдання України як не-
залежної, правової демократичної держави. 
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ІV. Висновки 
Таким чином, на нашу думку, на сучасно-

му етапі державотворення значною пробле-
мою для української еліти є відсутність ідео-
логії, чіткої політичної програми дій і почуття 
соціальної відповідальності. Цим вона й від-
різняється від еліт таких розвинутих країн 
світу, як США, ФРН, Франція, Данія та ін. 

Світовий досвід свідчить, що життєвий 
рівень усіх прошарків населення, соціально-
економічна ситуація в країні визначаються 
рівнем освіченості суспільства і його став-
ленням до інтелектуальних цінностей. Мас-
штабність завдань у галузі розвитку інтелек-
туального потенціалу українського суспільс-
тва об’єктивно потребує оновлення та омо-
лодження управлінської еліти, вироблення 
та застосування нових високих стандартів 
для державних управлінських кадрів. 

Еліта лише тоді забезпечить рух суспіль-
ства шляхом модернізації, коли забезпечить 
здоров’я, соціальні блага та інтелект нації. 
Випереджальний розвиток інтелектуального 
капіталу, основою якого є сукупний людсь-
кий потенціал, що постійно зростає, – запо-
рука розвитку та процвітання України. 

Циркуляція еліт є демократичним меха-
нізмом, який перешкоджає монополізуванню 
влади, допускає нові ідеї нових людей. При 
цьому відбувається конкуренція еліт за вла-
ду. Вільні вибори – перевірка адекватності 
управлінської еліти, яка існує, здатності сус-
пільства постійно контролювати її. Унаслі-
док чого відбувається циклічний процес: 
особи при владі змінюють одна одну або 
остаточно сходять з управлінської арени. 

Подальші наукові дослідження та аналіз 
проблеми дадуть змогу зробити висновки, 
які необхідні для вдосконалення та забез-
печення ефективності механізму зміни еліт 
в Україні. Будуть визначені головні теорети-
чні підходи до вирішення проблеми та розк-
риті основні завдання управлінської еліти як 
суб’єкта процессу державотворення, котрі 

зможуть використати у своїй роботі владні 
структури, політичні партії та установи, що 
готують управлінські кадри. Окрім того, їх 
можна буде використовувати під час підго-
товки підручників, навчально-методичних 
посібників для викладання спеціальних кур-
сів, наприклад, “Механізм зміни управлінсь-
кої еліти в Україні”. 
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Annotation 
The perspective problems of reformation of 

local self-government and development of re-
gions of Ukraine are certain in the article. It is 
recommended to take into account them at 
development of conceptions of effective or-
ganization of local self-government. 

Анотація 
Визначено перспективні проблеми рефо-

рмування місцевого самоврядування та роз-
витку регіонів України. Рекомендовано вра-
ховувати їх при розробці концепцій ефектив-
ної організації місцевого самоврядування. 
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ня, концепції організації. 
І. Вступ 
Аналіз дискусій, що точаться навколо ре-

гіональної проблематики, засвідчує багато-
манітність поглядів на шляхи реформування 
місцевого самоврядування та створення ме-
ханізмів розвитку регіонів. Це демонструють 
процеси розробки проектів Концепцій держа-
вної регіональної політики у 2001 р., Держав-
ної стратегії регіонального розвитку України 
до 2015 р. та пропозицій щодо розробки но-
вої Концепцій державної регіональної політи-
ки у 2008 р. Можна констатувати принаймні 
три концептуально різні підходи. 

Виходячи з цього, для проведення успі-
шного реформування місцевого самовряду-
вання та створення ефективних механізмів 
державного механізму розвитку регіонів не-
обхідно одночасно враховувати ретроспек-
тивні, поточні й перспективні проблеми. Са-
ме це дасть змогу розробляти сильні управ-
лінські рішення. 

Проблеми реформування системи місцево-
го самоврядування та створення на цій основі 
ефективних механізмів державного управління 
регіональним розвитком є предметом постій-
них дискусій вітчизняних учених. Значний вне-
сок у вирішення окремих аспектів цієї пробле-
ми зробили Б.І. Адамов, В.М. Гончаров, 
Г.К. Губерна, М.І. Долішний, В.В. Дорофієнко, 
В.М. Лобас, С.Ф. Поважний, О.С. Поважний, 
В.В. Рибак, А.Т. Ткачук, М.Г. Чумаченко та ін. 
Однак при цьому система ретроспективних, 
поточних і перспективних проблем реформу-
вання місцевого самоврядування та розвитку 
регіонів України не бралась до уваги. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – визначення перспективних 

проблем реформування місцевого самов-
рядування та розвитку регіонів шляхом ана-
лізу й порівняння змісту проектів Концепції 
державної регіональної політики 2001 р., 
Державної стратегії регіонального розвитку 
України до 2015 р. та пропозицій щодо роз-
робки нової Концепцій державної регіональ-
ної політики у 2008 р. 

ІІІ. Результати 
Можливість приєднання України та її регі-

онів до загальноєвропейського процесу регі-
оналізації вимагає від неї застосування ме-
ханізмів регіонального розвитку за змістом 
подібних до тих, що використовуються у кра-
їнах Європи, перш за все, щодо впрова-
дження механізмів програмно-цільового під-
ходу. При всьому різноманітті основна їх 
особливість полягає в тому, що вони органі-
зовують участь і об’єднують зусилля різних 
ланок управління у регіональному розвитку. 
Тому проблема державної регіональної полі-
тики на сучасному етапі – це одне з найакту-
альніших питань, яке має бути вирішено для 

підвищення рейтингу України на світовому 
рівні та збільшення ефективності роботи 
державних оргаів влади, що спиятиме стабі-
лізації економічних та соціальних процесів. 

В умовах перехідного періоду Україна не 
лише вижила як самостійна держава, а й 
зробила впевнені кроки на шляху системного 
оновлення всіх сфер суспільного життя, його 
демократизації, прилучення до надбань 
сучасного цивілізаційного розвитку, євро-
пейських цінностей. 

Україна утвердила себе повноправним 
суб’єктом європейського та світового спів-
товариства, здобула міжнародні гарантії 
безпеки, уклала договори про дружбу і спів-
робітництво з усіма сусідніми країнами, ста-
ла важливим фактором стабільності на єв-
ропейському континенті. 

Формування механізму державного управ-
ління розвитком регіонів активно відбувається 
впродовж останніх семи років. У цей період 
відбувається активна трансформація законо-
давчої бази з регулювання цього питання, а 
також розробка стратегії та політики регіона-
льного розвитку України. 

Аналіз формування регіональної політи-
ки в Україні дасть змогу не тільки виявити 
тенденції її розвитку, але й знайти пробле-
мні питання та методи їх вирішення. 

У формуванні державної регіональної 
політики України на сучасному етапі можна 
виділити три етапи. 

Початком першого можна вважати Пос-
лання Президента України до Верховної 
Ради України (2000 р.) “Україна: поступ у 
ХХІ століття. Стратегія економічного та со-
ціального розвитку на 2000–2004 роки” [7]. 

Розроблена на основі передвиборчої про-
грами Президента України стратегія перет-
ворень на п’ять років (2000–2004 рр.) визна-
чається цим посланням. Новизна запропоно-
ваної стратегії полягала у тому, що, на відмі-
ну від положень Послання Президента Укра-
їни “Шляхом радикальних економічних ре-
форм” (1994 p.), які визначали загальну логі-
ку вирішення завдань стартового етапу еко-
номічних реформ, а також механізми подо-
лання глибокої кризи української економіки, 
запропонована стратегія соціального та еко-
номічного розвитку на 2000–2004 рр. визна-
чає шляхи виведення української економіки 
на траєкторію сталого розвитку, тісного по-
єднання політики структурних змін та еконо-
мічного зростання з активною і сильною со-
ціальною політикою держави [6; 7]. 

Основні пріоритети стратегії економічно-
го та соціального розвитку України на  
2000–2004 рр. були такими: 

По-перше, утвердження механізмів, які 
мають забезпечити надійні гарантії не лише 
остаточної стабілізації економіки, а й утво-
рення необхідних передумов її прискорено-
го зростання. 
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По-друге, опанування інноваційного шля-
ху розвитку. 

Основою нового стратегічного курсу, йо-
го визначальним пріоритетом мали стати 
опрацювання та реалізація державної полі-
тики, спрямованої на структурну перебудову 
промисловості й розвиток інноваційної мо-
делі економічного зростання, утвердження 
України як високотехнологічної держави. 
Йдеться про реалізацію стратегічної мети – 
входження України (вже до кінця першого 
десятиріччя XXI ст.) до провідних технологі-
чно розвинутих країн світу. 

По-третє, вихід української економіки з 
кризи цілком природно зводить у ранг страте-
гічного завдання питання глибокої перебудо-
ви соціальної сфери. У цьому контексті особ-
ливо важливим пріоритетом було здійснення 
політики доходів та реформування системи 
оплати праці, подолання штучного заниження 
вартості робочої сили, а також неприпустимо 
низького рівня соціальних витрат. 

Основним стратегічним завданням України 
на наступні п’ять років, згідно з Посланням, є 
реалізація політики економічного зростання. 

Утвердження в економіці максимально 
сприятливого інвестиційного середовища 
пропонувалось проводити шляхом: реалізації 
цілісної системи заходів, спрямованих на 
посилення дієздатності держави, поглиблен-
ня адміністративної реформи; усунення де-
формацій попереднього періоду у сфері еко-
номічних відносин та утвердження ефектив-
ної критичної маси ринкових перетворень; 
запровадження механізмів стимулювання 
внутрішнього ринку, інвестиційного процесу, 
активної регіональної політики тощо. 

Одним із ключових важелів посилення 
дієвості держави вважали зміцнення вико-
навчої влади, що здійснюватиметься в ході 
проведення адміністративної реформи. Ос-
новна мета адміністративної реформи поля-
гала у створенні ефективної системи дер-
жавного управління, яка відповідала б стан-
дартам демократичної правової держави з 
соціально орієнтованою ринковою економі-
кою. Основним завданням адміністративної 
реформи визначали утвердження механіз-
мів, здатних гарантувати реалізацію прин-
ципу верховенства права, забезпечувати 
неухильне дотримання визначених Консти-
туцією України прав та свобод людини, істо-
тне посилення громадського контролю за 
діяльністю Верховної Ради та Уряду, інших 
органів влади. Ставилося завдання вдоско-
налення управлінської вертикалі та структу-
ри органів виконавчої влади на місцях, роз-
межування і збалансування повноважень та 
відповідальності органів влади й місцевого 
самоврядування у сфері надання держав-
них і громадських послуг. 

Такою ж мірою ключовими було завдан-
ня істотного оновлення управлінської еліти. 

До системи управління всіх рівнів мають 
прийти висококваліфіковані фахівці нової 
генерації. Особливої уваги потребує про-
блема кадрового забезпечення ринкових 
перетворень. Розв’язання має набути більш 
цілеспрямованого характеру і бути постав-
леним у ранг офіційної державної політики. 
Завдання полягає в тому, щоб протягом ко-
роткого часу забезпечити перепідготовку 
великої кількості фахівців, які здобули в по-
передні роки вищу та середню спеціальну 
освіту, з метою кращої їх адаптації до про-
цесів, що набувають розвитку в Україні. 
Першочергове значення у цьому має відпо-
відна перепідготовка фахівців з економічних 
спеціальностей, фінансів, менеджменту та 
бухгалтерського обліку. 

У тісному поєднанні з адміністративною 
реформою розглядалося вирішення проблем 
регіональної політики – створення ефективно 
діючої системи влади та управління в центрі і 
в регіонах, фінансово-економічне та норма-
тивно-правове забезпечення останніх на ос-
нові оптимального поєднання загальнодер-
жавних, регіональних та місцевих інтересів. 

Державна регіональна політика спрямо-
вуватиметься на надання істотного динамі-
зму регіональному соціально-економічному 
розвитку шляхом більш повного та ефекти-
вного залучення в господарський обіг ресу-
рсного потенціалу регіонів, використання 
переваг територіального поділу і кооперації 
праці на основі розширення повноважень і 
підвищення відповідальності місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування за вирішення поточних і 
перспективних проблем територій. 

Розглянемо ключові завдання регіональ-
ної політики. 

По-перше. Запровадження механізмів 
стимулювання соціального та економічного 
розвитку депресивних територій. 

По-друге. Делегування значної частини 
управлінських функцій у регіони, істотне по-
силення їх ролі та відповідальності у вирі-
шенні всього комплексу завдань ринкових 
перетворень, проблем соціальної політики, 
економічного та науково-технічного розвит-
ку, розвитку духовної сфери. Особливе зна-
чення у цьому мали відіграти: 
– заснування у 2000 р. розгорнутої мережі 

регіональних агентств розвитку; 
– реформування міжбюджетних відносин, 

забезпечення гарантованої мінімальної 
дохідної бази місцевих бюджетів, запро-
вадження механізмів зацікавленості ор-
ганів регіонального управління та місце-
вого самоврядування у зміцненні місце-
вих фінансів шляхом закріплення за мі-
сцевими бюджетами на довгостроковій 
основі часток загальнодержавних пода-
тків і трансфертів та започаткування 
стратегічного бюджетного планування. 



Держава та регіони 

 150 

Основна сутність стратегії економічного та 
соціального розвитку України на 2000–2004 рр. 
полягає в реалізації чітко окресленого завдан-
ня: прискорене виведення економіки на траєк-
торію стійкого зростання через глибокі структу-
рні зміни та поглиблення курсу ринкових ре-
форм, активну й послідовну соціальну політи-
ку. 

На цьому ж етапі було прийнято Закон 
України “Про державне прогнозування та роз-
роблення програм економічного і соціального 
розвитку України” від 23.03.2000 р. № 1602-III, 
який визначає правові, економічні та організа-
ційні засади формування цілісної системи 
прогнозних і програмних документів економіч-
ного й соціального розвитку України, окремих 
галузей економіки та окремих адміністратив-
но-територіальних одиниць як складової зага-
льної системи державного регулювання еко-
номічного й соціального розвитку держави [2]. 
Законом встановлюється загальний порядок 
розроблення, затвердження та виконання за-
значених прогнозних і програмних документів 
економічного й соціального розвитку, а також 
права і відповідальність учасників державного 
прогнозування та розроблення програм еко-
номічного й соціального розвитку України. 

Концепція державної регіональної політи-
ки, затверджена Указом Президента України 
від 25.05.2001 р. № 341/2001, визначала, що 
необхідність прискорення поступу України на 
шляху сталого розвитку, економічного зрос-
тання, поєднаного з активною соціальною 
політикою держави, демократизацією всіх 
складових суспільного життя, потребує фор-
мування якісно нової державної регіональної 
політики [5]. 

Головною метою державної регіональної 
політики, згідно з Концепцією, має стати ство-
рення умов для динамічного, збалансованого 
соціально-економічного розвитку України та її 
регіонів, підвищення рівня життя населення, 
забезпечення додержання гарантованих дер-
жавою соціальних стандартів для кожного її 
громадянина, незалежно від місця проживан-
ня, а також поглиблення процесів ринкової 
трансформації на основі підвищення ефекти-
вності використання потенціалу регіонів, під-
вищення дії управлінських рішень, удоскона-
лення роботи органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування. 

Для досягнення головної мети державної 
регіональної політики Концепція передбачає 
забезпечити вирішення, насамперед, таких 
основних завдань: 
– здійснення на інноваційній основі струк-

турної перебудови економіки регіонів з 
урахуванням особливостей їх потенціа-
лу; 

– поетапне зменшення рівня територіаль-
ної диференціації економічного розвитку 
регіонів та соціального забезпечення 
громадян; 

– 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; 

– удосконалення фінансових міжбюджет-
них відносин, вироблення чітких критері-
їв і ефективних механізмів надання 
державної підтримки розвитку регіонів; 

– налагодження міжнародного співробіт-
ництва у сфері регіональної політики, 
наближення національного законодав-
ства з цього питання до норм і стандар-
тів Європейського Союзу, а також роз-
витку транскордонного співробітництва 
як дієвого засобу зміцнення міждержав-
них відносин та вирішення регіональних 
проблем тощо. 

Пріоритетними шляхами вирішення цих 
завдань, згідно з Концепцією, є вдоскона-
лення державного регулювання у сфері со-
ціально-економічного розвитку регіонів, від-
повідних правових, організаційних, економі-
чних та інших механізмів, а також підвищен-
ня ролі й відповідальності місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого са-
моврядування за вирішення покладених на 
них повноважень і завдань. 

Для поліпшення державного регулювання 
у сфері реалізації державної регіональної по-
літики Концепція передбачає: удосконалення 
державного стратегічного регіонального пла-
нування; поліпшення механізму державної 
підтримки розвитку регіонів, концентрації 
державних ресурсів на вирішенні його пріори-
тетних проблем, що мають загальнодержавне 
значення; стимулювання розвитку регіонів чи 
їх частин. 

Передбачалась поетапна реалізація Кон-
цепції. На першому етапі (2001–2003 рр.): 
– розроблення та вдосконалення законо-

давства з питань регіональної політики та 
місцевого самоврядування, зокрема що-
до: розмежування функцій і повноважень 
центральних і місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самовряду-
вання; обґрунтування засад державного 
стимулювання регіонального розвитку, у 
тому числі депресивних територій; зако-
нодавче врегулювання служби в органах 
місцевого самоврядування; 

– визначення центрального органу вико-
навчої влади з питань регіональної полі-
тики і підтримки місцевого самовряду-
вання; 

– формування мережі агентств регіональ-
ного розвитку; 

– прийняття програми державної підтрим-
ки розвитку місцевого самоврядування; 

– підготовка методичних і нормативних 
передумов та забезпечення проведення 
укрупнення сільських територіальних 



Серія: Державне управління, 2009 р., № 2 

 151 

громад, внесення відповідних змін адмі-
ністративно-територіального устрою; 

– удосконалення механізмів стратегічного 
державного планування регіонального 
розвитку, системи загальнодержавного 
та регіонального прогнозування й пла-
нування соціально-економічного розвит-
ку тощо. 

На другому етапі (з 2003 р.): 
– запровадження конкурсних засад роз-

міщення у регіонах державних інвести-
ційних коштів; 

– розвиток на основі вдосконаленої нор-
мативно-правової бази транскордонного 
та міжрегіонального економічного спів-
робітництва; 

– створення державних і регіональних ін-
формаційних систем про регіони, їх по-
тенціал і потреби, а також про територі-
альні громади України; 

– формування економічних умов та відпо-
відної нормативно-правової бази для 
участі України у відповідних заходах з 
реалізації регіональної політики в рам-
ках Європейського Союзу. 

Другий етап побудови державної регіо-
нальної політики можна виділити з 2004 р., 
коли розпочато впровадження Програми 
Президента “Десять кроків назустріч лю-
дям”, яка має виключно соціальний напрям. 

Було прийнято Закон України “Про дер-
жавні цільові програми” від 18.03.2004 р. 
№ 1621-IV, який визначає засади розроб-
лення, затвердження та виконання держав-
них цільових програм [3]. 

Метою розроблення державних цільових 
програм є сприяння реалізації державної по-
літики на пріоритетних напрямах розвитку 
держави, окремих галузей економіки та адмі-
ністративно-територіальних одиниць; забез-
печення концентрації фінансових, матеріа-
льно-технічних, інших ресурсів, виробничого 
та науково-технічного потенціалу, а також 
координації діяльності центральних і місце-
вих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій для розв’язання най-
важливіших проблем. 

Третій етап формування державної регі-
ональної політики розпочався з прийняття 
Закону України “Про стимулювання розвит-
ку регіонів” від 08.09.2005 р. № 2850 [4]. Він 
визначає правові, економічні та організацій-
ні засади реалізації державної регіональної 
політики щодо стимулювання розвитку регі-
онів та подолання репресивності територій. 

Стимулювання розвитку регіонів – комплекс 
правових, організаційних, наукових, фінансо-
вих та інших заходів, спрямованих на досяг-
нення сталого розвитку регіонів на основі по-
єднання економічних, соціальних та екологіч-
них інтересів на загальнодержавному й регіо-
нальному рівнях, максимально ефективного 

використання потенціалу регіонів в інтересах їх 
жителів та держави в цілому. 

Стимулювання розвитку регіонів здійс-
нюється з метою: 
– забезпечення їх сталого розвитку в ін-

тересах усієї України, підвищення рівня 
життя населення, подолання бідності та 
безробіття, формування середнього 
класу; 

– ефективного використання економічного, 
наукового, трудового потенціалу, приро-
дних та інших ресурсів, а також особли-
востей регіонів для досягнення на цій ос-
нові підвищення рівня життя людей, оп-
тимальної спеціалізації регіонів у вироб-
ництві товарів та послуг; 

– створення рівних умов для динамічного, 
збалансованого соціально-економічного 
розвитку регіонів України; 

– подолання депресивного стану окремих 
територій, своєчасного і комплексного 
розв’язання проблем охорони довкілля. 

Законом України “Про стимулювання роз-
витку регіонів” запроваджуються договірні 
засади у відносинах між центральним та міс-
цевими органами виконавчої влади й орга-
нами місцевого самоврядування з питань 
розвитку регіонів на основі Угод щодо регіо-
нального розвитку. Угоди щодо регіонально-
го розвитку укладаються між Кабінетом Міні-
стрів України та Верховною Радою Автоном-
ної Республіки Крим, обласними, Київською 
та Севастопольською міськими радами. 

Уряд укладає Угоди з регіонами щодо їх 
розвитку з метою реалізації регіональної 
політики, концентрації державних та місце-
вих ресурсів для вирішення пріоритетних 
завдань розвитку. Законом України “Про 
стимулювання розвитку регіонів” встанов-
люється відповідна процедура підготовки та 
укладання Угод щодо регіонального розвит-
ку. При прийнятті рішення щодо укладення 
вищезазначених Угод перевага надається 
тим регіонам, які мають власну стратегію 
розвитку та чітке уявлення про свої конку-
рентні переваги. 

У результаті запровадження Угод щодо ре-
гіонального розвитку центральна та місцева 
влада матимуть спільне бачення майбутнього 
розвитку певного регіону, яке формує спільну 
мету та вимагає концентрації зусиль і ресур-
сів, узгодження дій у процесі її досягнення. У 
ході підготовки та реалізації Угоди щодо регі-
онального розвитку Уряд розглядатиме орга-
ни місцевого самоврядування регіонального 
рівня як реальних партнерів у досягненні спі-
льних цілей розвитку території. Територіальні 
громади, підприємці реально впливатимуть на 
цей розвиток, оскільки виконання зобов’язань, 
узятих на себе регіоном, вимагатиме узго-
дженості дій і політики розвитку всіх суб’єктів 
регіональних відносин. Угода щодо регіона-
льного розвитку потребуватиме довгостроко-
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вої координації дій центральних органів влади 
щодо галузевої політики на регіональному 
рівні. Запровадження договірних відносин між 
центральними органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування дасть 
змогу підвищити прозорість використання ре-
сурсів розвитку у регіональному вимірі. 

“Державна стратегія регіонального роз-
витку на період до 2015 року”, затверджена 
постановою КМУ від 21.07.2006 р. № 1001, є 
ще одним важливим кроком у формуванні 
держаної регіональної політики [1]. 

Мета цієї Стратегії полягає у визначенні 
ключових проблем регіонального розвитку, 
пріоритетів державної регіональної політики 
з погляду загальнонаціональних потреб та 
інтересів на період до 2015 р. Стратегію ро-
зроблено відповідно до законодавства з 
урахуванням досвіду регіонального розвит-
ку у країнах Європейського Союзу, Центра-
льної та Східної Європи і СНД. 

У ній визначено тенденції соціально-
економічного розвитку (економічне становище 
порівняно з країнами – членами ЄС та СНД, 
міжрегіональні диспропорції: стан і тенденції, 
економічний потенціал, людські ресурси), ос-
новні проблеми регіонального розвитку тощо. 

Основною метою державної регіональної 
політики України на сучасному етапі розвит-
ку, згідно зі Стратегією, є створення умов, що 
дадуть змогу регіонам повністю реалізувати 
наявний потенціал, зробити максимальний 
внесок у національну економіку, здобути кон-
курентні переваги на зовнішньому ринку. 

З урахуванням наведеного державна ре-
гіональна політика має бути спрямована 
насамперед на вирішення таких проблем: 
низька інвестиційна привабливість регіонів 
та інноваційна активність у них; нерозвинута 
виробнича та соціальна інфраструктура; 
зростання регіональних диспропорцій у 
сфері соціально-економічного розвитку регі-
онів; слабкі міжрегіональні зв’язки; нераціо-
нальне використання людського потенціалу. 

Визначено стратегічні завдання держав-
ної політики регіонального розвитку України 
до 2015 р. 

Запропоновані реформи потребують від-
повідного кадрового забезпечення. Тому в 
Стратегії визначено необхідність: створення 
ефективної системи підготовки та підвищення 
кваліфікації посадових осіб органів місцевого 
самоврядування; розроблення демократично-
го і прозорого порядку кар’єрного зростання 
працівників органів місцевого самоврядування 
та підвищення рівня їх правової й соціальної 
захищеності; залучення молоді до роботи в 
органах місцевого самоврядування. 

Реалізацію Стратегії передбачається здій-
снювати двома етапами. На першому етапі 
(2006–2008 рр.) пріоритетними завданнями 
мають стати: 

– завершення формування нормативно-
правової бази щодо запровадження но-
вих механізмів стимулювання розвитку 
регіонів; 

– забезпечення розроблення та затвер-
дження регіональних стратегій розвитку, 
які визначать пріоритетні напрями роз-
витку регіонів на середньо- та довго-
строкову перспективу; 

– запровадження на державному та регіона-
льному рівні моніторингу міжрегіональної 
та внутрішньорегіональної диференціації; 

– підготовка та реалізація пілотних проек-
тів у сфері укладення угод щодо регіо-
нального розвитку, підготовки та вико-
нання програм подолання депресивнос-
ті окремих територій; 

– запровадження у державному бюджеті 
нової програми, спрямованої на стиму-
лювання регіонального та місцевого ро-
звитку; 

– розроблення основних засад проведен-
ня адміністративно-територіальної ре-
форми. 

На другому етапі (2009–2015 рр.) передба-
чається: проведення адміністративно-тери-
торіальної, бюджетної та податкової реформи 
з метою зміцнення фінансово-економічної 
основи громад; передача органам місцевого 
самоврядування повноважень і покладення 
відповідальності за надання послуг населен-
ню; реалізація довгострокової стратегії розви-
тку кожного регіону; виконання програм подо-
лання депресивності територій; укладення 
угод щодо регіонального розвитку; спряму-
вання державних інвестицій на розбудову со-
ціально-економічної інфраструктури регіонів. 

На другому етапі заплановано також 
проведення моніторингу існуючих інструме-
нтів стимулювання розвитку регіонів, ре-
зультатів реформ на предмет їх ефективно-
сті та доцільності коригування з метою ви-
значення державних пріоритетів регіональ-
ного розвитку на наступну довгострокову 
перспективу. Цей період стане підготовчим 
до розроблення наступної державної стра-
тегії регіонального розвитку. 

Таким чином, Україна робить перші кроки 
до розуміння необхідності регіональної по-
літики як однієї з основ національної страте-
гії та пошуку свого алгоритму вирішення ре-
гіональних проблем. Однак ці “кроки” мають 
свої недоліки. 

У 2007 р. до влади прийшла нова політична 
сила. Це призвело до зміни міністра з питань 
містобудування та регіонального розвитку. По-
ряд з Концепцією державної регіональної полі-
тики, затвердженою у 2001 р., почалась розро-
бка нової Концепції державної регіональної 
політики моделі 2007 р. [8]. Розглянемо основні 
положення цієї Концепції, а також місце та 
роль місцевого самоврядування в ній. 
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У новій Концепції констатується, що за 
роки незалежності в Україні в основному 
сформовано організаційно-правові та інші 
основи реалізації державної політики у цій 
сфері. У 2001 р. Указом Президента України 
затверджено Концепцію державної регіона-
льної політики, прийнято інші акти Глави 
держави, прийнято ряд законів та постанов 
Кабінету Міністрів України. 

Проте внаслідок численних об’єктивних та 
суб’єктивних факторів наявні можливості за-
безпечення збалансованого розвитку Украї-
ни та її регіонів, поліпшення якості життя лю-
дей реалізовуються недостатньо. 

За сучасних умов перед Україною поста-
ли нові виклики та загрози, які суттєво 
впливають на розвиток держави, реалізацію 
національних інтересів і стан національної 
безпеки. 

Своєчасне й адекватне реагування на 
виклики та подолання загроз є необхідною 
умовою створення нових можливостей для 
розвитку України й забезпечення підвищен-
ня якості життя людей. 

Реалізація Концепції державної регіона-
льної політики мінімізує загрози національ-
ній безпеці України та сприяє забезпеченню 
її національних інтересів. 

Метою державної регіональної політики 
визначається забезпечення високого рівня 
якості життя людини, незалежно від місця її 
проживання, через забезпечення територіа-
льно цілісного та збалансованого розвитку 
України, інтеграцію регіонів в єдиному полі-
тичному, правовому, інформаційному та 
культурному просторі, максимально повне 
використання їх потенціалу з урахуванням 
природних, економічних, історичних, культу-
рних, соціальних та інших особливостей, 
підвищення конкурентоспроможності регіо-
нів та територіальних громад. 

Державна регіональна політика в Україні 
здійснюється за напрямами: 
– формування ефективної системи публі-

чної влади в регіонах, здатної забезпе-
чити сталий розвиток територій; 

– сприяння поліпшенню матеріального, 
фінансового, інформаційного, кадрового 
та іншого ресурсного забезпечення роз-
витку регіонів; 

– стимулювання міжрегіональної інтегра-
ції, подолання міжрегіонального відчу-
ження та інтеграції регіональних інфор-
маційних, освітніх просторів у єдиний 
загальноукраїнський простір; 

– створення ефективних механізмів пред-
ставництва на загальнонаціональному 
рівні інтересів регіонів, а на регіональ-
ному – територіальних громад, забезпе-
чення врахування самобутності регіонів 
та їх конкурентних переваг при форму-
ванні та реалізації державної регіональ-
ної політики. 

Пріоритетами державної регіональної 
політики визначено такі: 
– оптимізація територіальної основи пуб-

лічної влади з упорядкуванням меж ад-
міністративно-територіальних одиниць, 
чітким розподілом сфери повноважень 
між місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самовря-
дування; 

– створення та підтримання повноцінного 
життєвого середовища, підвищення яко-
сті життя людей, зменшення територіа-
льної диференціації за індексом людсь-
кого розвитку, формування поліцентрич-
ної системи розвитку території держави; 

– запровадження критеріїв визначення 
“проблемних” територій у регіонах та 
впровадження заходів державного реа-
гування на ситуації, що склалися в них; 

– запровадження дієвих механізмів дер-
жавної підтримки міжрегіональної інтег-
рації, виконання міжрегіональних проек-
тів та програм ефективного використан-
ня місцевих ресурсів. 

Гармонізація загальнодержавних і регіо-
нальних інтересів при формуванні та реалі-
зації державної регіональної політики має 
здійснюватися через: 
– чіткий розподіл компетенції централь-

них, місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування; 

– прозорий і сталий розподіл податкових 
ресурсів між державним та місцевими 
бюджетами; 

– врахування органами місцевого самов-
рядування загальнонаціональних інте-
ресів при вирішенні питань місцевого 
значення; 

– запровадження державного контролю за 
конституційністю та законністю рішень 
органів і посадових осіб місцевого само-
врядування. 

Значна роль надається територіальній 
організації публічної влади. 

Територіальна організація влади в Україні 
має забезпечувати проведення ефективної 
державної регіональної політики відповідно 
до поставленої мети та завдань, що вимагає: 
– законодавчого врегулювання порядку ви-

рішення питань у сфері адміністративно-
територіального устрою, внесення відпо-
відних змін до чинного законодавства; 

– здійснення перерозподілу повноважень 
між центральними та місцевими орга-
нами виконавчої влади й органами міс-
цевого самоврядування на основі прин-
ципу субсидіарності; 

– забезпечення повноти та виключності 
повноважень органів виконавчої влади, 
а також органів місцевого самовряду-
вання з питань місцевого значення для 
кожного рівня адміністративно-територі-
ального устрою; 
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– забезпечення місцевих органів виконав-
чої влади та органів місцевого самовря-
дування необхідними для виконання по-
вноважень ресурсами; 

– запровадження ефективних механізмів 
співробітництва між органами виконав-
чої влади та органами місцевого самов-
рядування у виконанні покладених на 
них повноважень; 

– посилення відповідальності місцевих ор-
ганів виконавчої влади та органів місцево-
го самоврядування, посадових осіб за до-
тримання Конституції й законів України, 
реалізацію наданих ним повноважень. 

Вирішення завдань удосконалення тери-
торіальної організації влади в Україні перед-
бачається забезпечити шляхом оптимізації 
адміністративно-територіального устрою. 

Територія України поділяється на окремі 
частини – адміністративно-територіальні оди-
ниці трьох рівнів: базового, субрегіонального, 
регіонального. 

Органи виконавчої влади функціонують на 
регіональному та субрегіональному рівнях. 

На трьох рівнях адміністративно-терито-
ріального устрою діють органи місцевого 
самоврядування. 

Територіальна організація органів вико-
навчої влади повинна забезпечувати: 
– універсальність та адекватність реалі-

зації державної політики – певний рівень 
автономії в засобах її реалізації; 

– координацію діяльності територіальних 
органів міністерств та інших централь-
них органів виконавчої влади; 

– дієвий зворотний зв’язок при здійсненні 
контролю й координації діяльності тери-
торіальних органів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади. 

Порівняльний аналіз Концепції держав-
ної регіональної політики 2001 р. з Концеп-
цією державної регіональної політики моде-
лі 2007 р. засвідчив таке. 

Концепція державної регіональної політики 
2001 р. розроблена більш системно, включає 
етапи реалізації концепції до 2015 р., має ряд 
законів, що забезпечують здійснення старто-
вих етапів її реалізації. 

Концепція державної регіональної політики 
моделі 2007 р. має оновлені принципи органі-
зації та впровадження державної регіональної 
політики. У ній більш досконало визначені мі-
сце й роль місцевого самоврядування, але 
значним недоліком є відсутність етапів реалі-
зації концепції до чітко визначеного року. 

Для створення ефективних механізмів ре-
гіонального розвитку України та підвищення 
ролі й місця місцевого самоврядування необ-
хідно поєднати сильні сторони цих двох прое-
ктів і розробити концепцію прискореної моде-
рнізації системи управління розвитком регіо-
нів і місцевого самоврядування. 

IV. Висновки 
Проведені дослідження дають можливість 

визначити такі перспективні проблеми. 
У період трансформаційних зрушень по-

силення диспропорцій на регіональному 
рівні – процес об’єктивний, зумовлений ря-
дом факторів і відбувається завжди. Це під-
тверджується досвідом держав, які пережи-
вали або переживають трансформаційні 
зміни, і Україна не є винятком. 

Пряма бюджетна підтримка всіх регіонів 
унеможливлена. Джерела зростання бюдже-
тної підтримки потрібно шукати на регіональ-
ному та місцевому рівнях, спираючись на 
територіальні громади, їх об’єднання, місце-
ве самоврядування, підприємницькі структу-
ри, формуючи для них сприятливі умови ви-
рішення проблем розвитку. Отже, регіони, 
територіальні громади мають перетворюва-
тися з об’єктів у суб’єкти розвитку. 

Реформу податкової системи, міжбюджет-
них відносин, адміністративну, територіально-
го устрою слід здійснювати з урахуванням 
завдань регіонального і місцевого розвитку. 
Політика розвитку повинна формуватись те-
риторіально, а не галузево. З огляду на опти-
мальність для розмірів України триступенево-
го адміністративного поділу, стратегічним на-
прямом удосконалення адміністративно-тери-
торіального устрою може бути не докорінна 
зміна сучасної адміністративної системи, а 
окремі структурні зміни в межах існуючої ієра-
рхії. Це поліпшить її функціональні можливос-
ті, що особливо стосується середньої та ба-
зової ланки управління. 

Державна регіональна політика повинна 
будуватися з урахуванням впливу процесів, що 
відбуваються у світовому вимірі. Глобалізація, 
інноваційна спрямованість розвитку, посилен-
ня конкуренції у залученні капіталу стосуються 
не тільки України, але й окремих міст і регіонів. 

Процес реформування місцевого самов-
рядування в Україні має спрямовуватися на 
створення потенціалу для економічного 
зростання регіонів. Він повинен базуватися 
на мобілізації власних економічних, перш за 
все людських, ресурсів регіону; регіональ-
них та місцевих зв’язках, на вдосконаленні 
інфраструктури. Це значно півищить регіо-
нальний економічний потенціал. 

Врахування цих перспективних проблем 
разом з поточними та перспективними про-
блемами, повинно стати головним чинником 
успішного реформування місцевого самов-
рядування і створення механізмів розвитку 
регіонів України. 
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Annotation 
Improvement of quality of a life of the popula-

tion is considered in the article. Quality of the ad-
ministrative and managerial services, given by 
local authorities, makes direct impact on this cate-
gory. Quality of a life should be provided with effi-
cient control and professionally developed policy 
of local, regional and power state structures. 
Therefore search of tools which would allow to 
supervise efficiency of functioning of authorities for 
the purpose of improvement quality of services 
given by them, becomes objectively caused. In-
troduction and functioning of a system of quality 
management ДСТУ ISO 9001:2001 is an obliga-
tory component of this process. 

Анотація 
У статті розглянуто питання підвищення 

якості життя населення. Безпосередній вплив 
на цю категорію справляє якість адміністрати-
вних і управлінських послуг, що надаються мі-
сцевими органами влади. Якість життя має 
забезпечуватися ефективним управлінням та 
професійно розробленою політикою місцевих, 
регіональних і державних органів влади, тому 
об’єктивно обґрунтованим стає пошук інстру-
ментів, які б дали змогу контролювати ефекти-
вність функціонування органів влади, з метою 
покращення якості їх послуг. Обов’язковою 
складовою цього процесу стає впровадження й 
функціонування системи управління якістю 
ДСТУ ISO 9001:2001. 

Ключові слова 
Система якості, місцевий орган влади, 

функціональне обстеження, якість життя 
населення. 

І. Вступ 
У сучасних умовах соціально-економічного 

розвитку України й окремих територіально-
адміністративних одиниць багато уваги приді-
ляється питанням підвищення якості публічних 

послуг. Серед науковців, що тією чи іншою мі-
рою розробляли ці питання: В. Долечек, В. Ма-
матов, Т. Маматова, В. Полтавець, Д. Сухинін, 
Б. Туровський, Ю. Шаров та інші. 

У ході аналізу існуючих наукових підходів 
було з’ясовано, що питання впровадження 
системи управління якістю в органах влади 
вже достатньо обґрунтовано й розроблено, 
але подальшого опрацювання потребують 
питання оцінювання ефективності функціо-
нування цієї системи в державних, регіона-
льних і місцевих органах влади. 

ІІ. Постановка завдання 
Низька якість адміністративних та управ-

лінських послуг, що надаються органами ви-
конавчої влади й місцевого самоврядування, 
вимагає перегляду та вдосконалення реалі-
зації функцій державного управління, зокрема 
в питаннях контролю й координації діяльності 
місцевих і регіональних органів влади. Це зу-
мовлено тим, що від діяльності місцевих ор-
ганів влади, наприклад, безпосередньо зале-
жить якість життя населення міста. У цій ситу-
ації орган влади виступає єдиним надавачем 
певного переліку адміністративних та управ-
лінських послуг, які, у свою чергу, мають за-
довольняти певні потреби мешканців міста як 
споживачів цих послуг. Рівень задоволення 
населення в кількості і якості послуг визнача-
тиме ефективність функціонування органу 
влади та результативність його політики. 

Зазначені вище аспекти свідчать про не-
обхідність адаптації й використання в дер-
жавному управлінні нових підходів, що ха-
рактерні для менеджменту та маркетингу 
приватного сектора. Впровадження систем 
управління якістю в органах влади – один з 
перших кроків у реалізації цієї політики. Ме-
та статті – визначення ефективних інстру-
ментів і механізмів її ефективної реалізації. 
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ІІІ. Результати 
Відповідно до Концепції державної регіо-

нальної політики та ряду інших нормативно-
правових актів, головною метою державної 
регіональної політики й соціально-економіч-
ного розвитку окремих адміністративно-
територіальних одиниць та України в цілому 
є покращення рівня і якості життя населення 
[4]. Якість життя населення, на відміну від 
рівня життя, є більш соціально спрямова-
ною категорією. Вона, крім економічних, по-
літичних та екологічних аспектів життєдія-
льності людини, кількості отриманих товарів 
і послуг, враховує рівень задоволення меш-
канців міста за вищезазначеним переліком. 

Наукові дослідження доводять, що 60% 
показників якості життя населення станов-

лять соціальні складові й лише 40% – еконо-
мічні. Отже, при аналізі соціально-еконо-
мічного стану та плануванні розвитку малого 
міста необхідно враховувати всі його специ-
фічні особливості, фактичні й потенційні ін-
тереси мешканців, задовольняти їх конкретні 
потреби. Це дасть змогу не тільки ефективно 
вирішувати існуючі проблеми та ліквідувати 
“вузькі місця”, а й запобігти появі нових. Пос-
тає запитання: як забезпечити дотримання 
зазначених положень і які суб’єкти управлін-
ня безпосередньо впливають на цей процес? 

Регіональні та місцеві органи влади реа-
лізують владні повноваження, надаючи 
спектр адміністративних і управлінських по-
слуг. Їх перелік і якість визначають якість 
життя мешканців міста (див. рис.). 

 

Якість життя

Рівень розвитку виробничої
й соціальної інфраструктури

Якість механізму реалізації
регіональної політики

Якість дій органів виконавчої влади
(якість послуг)

Якість нормативно-правових актів,
що розробляються органами влади

Якість органів державної влади
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Рис. Залежність якості життя населення від якості функціонування місцевих органів влади 
 

З рисунка бачимо, що якість життя насе-
лення безпосередньо залежить від якості на-
даних послуг, а значить, ефективності функ-
ціонування органів влади. 

Ефективність діяльності місцевих органів 
влади визначається тим, якою мірою їй вда-
ється підтримувати баланс різноманітних інте-
ресів, досягати компромісу між місцевими, ре-
гіональними та загальнодержавними інтереса-
ми. З метою вдосконалення цього процесу й 
доведення рівня надання адміністративних та 
управлінських послуг до вимог міжнародних 
стандартів було прийнято Постанову КМУ “Про 
затвердження Програми запровадження сис-
теми управління якістю в органах виконавчої 
влади”. На виконання цієї Постанови обласни-
ми адміністраціями в Україні було впровадже-
но систему управління якістю, відповідно до 

вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001-
2001 “Системи управління якістю. Вимоги”. 

На жаль, істотних змін після впроваджен-
ня систем управління якістю не відбулося, 
оскільки не всі функції управління викону-
ються належним чином. Так, при плануванні 
та організації недостатньо уваги приділяєть-
ся мотивації службовців, координації й конт-
ролю за функціонуванням системи якості. 

Потрібно побудувати систему управління 
якістю, яка стабільно забезпечуватиме якісний 
результат, незалежно від нормативних, кадро-
вих змін, змін на ринку тощо. Це означає, що 
вона має бути чутливою до змін і вчасно адап-
туватися для забезпечення якості свого проду-
кту [2]. Пунктом 8.2. “Моніторинг та вимірюван-
ня” стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 передба-
чений постійний контроль за функціонуванням 
і корегування положень системи якості [1]. От-
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же, необхідно визначити інструмент моніторин-
гу, який дав би змогу об’єктивно оцінити й оп-
тимізувати роботу органу влади. 

На думку автора, ефективним інструмен-
том моніторингу системи якості органу ви-
конавчої влади, враховуючи специфіку його 
діяльності й впливу на якість життя насе-
лення міста, є функціональне обстеження 
органу влади. Головною метою проведення 
функціонального обстеження місцевих ор-
ганів влади є забезпечення постійного ана-
лізу завдань і функцій органів виконавчої 
влади й місцевого самоврядування щодо їх 
відповідності реальним потребам суспільст-
ва та вимогам актів законодавства, а також 
відповідності структури органів влади пок-
ладеним на них завданням і функціям. 

Основне завдання обстеження – оптиміза-
ція діяльності місцевих органів влади шляхом 
удосконалення структури, розрахунку функціо-
нального навантаження службовців, усунення 
дублювання функціональних обов’язків і за-
безпечення відповідності виконуваних обов’яз-
ків чинним нормативно-правовим актам і реа-
льним потребам мешканців міста. 

Порядок проведення функціонального 
обстеження також передбачає вирішення 
питання перевірки: 
– відповідності нормативної документації 

відділів, управлінь, головних управлінь 
органів влади та місцевого самовряду-
вання вимогам чинного законодавства 
України; 

– відповідності функціональних обов’язків 
службовців, зафіксованих у посадових 
інструкціях, нормативній документації 
відділів, управлінь, головних управлінь; 

– відповідності переліку функціональних 
обов’язків працівників органів виконав-
чої влади й місцевого самоврядування, 
які виконуються ними фактично, тим, що 
зафіксовані в їх посадових інструкціях; 

– пропорційного розмежування функціо-
нальних обов’язків між працівниками 
відділу, управління, головного управлін-
ня з метою уникнення дублювання; 

– розрахунку робочого часу, фактично відп-
рацьованого працівниками за рік, з номі-
нальним фондом робочого часу з визна-
ченням годинного навантаження на одно-
го працівника та на одну функцію з метою 
оптимізації роботи службовців, їх кількості 
шляхом перерозподілу обов’язків та мо-
тивації; 

– коефіцієнта завантаженості кожного 
працівника та структурних підрозділів у 
цілому для ефективного розмежування 
обов’язків між окремими відділами, 
управліннями, головними управліннями 
державних органів виконавчої влади й 
місцевого самоврядування тощо. 

Можна виділити такі етапи проведення 
функціонального обстеження: 

Підготовка до функціонального обсте-
ження. На цьому етапі керівників та заступ-
ників керівників органу влади ознайомлюють 
з Наказом Головного управління державної 
служби України “Про затвердження порядку 
проведення функціонального обстеження 
органів виконавчої влади” від 29.07.2005 р. 
№ 189 та Методичними вказівками. Також на 
цьому етапі затверджується склад робочої 
групи, яка буде проводити обстеження. 

Перший етап обстеження. На цьому 
етапі члени робочої групи проводять рете-
льний аналіз: законодавства у сфері держа-
вної регіональної політики; положення про 
держадміністрацію; положень про структурні 
підрозділи держадміністрації; посадових 
інструкцій працівників структурних підрозді-
лів, планів та звітів про роботу підрозділів. 
За результатами першого етапу функціона-
льного обстеження складають звіт, в якому 
зазначають недоліки нормативно-правового 
забезпечення та подають пропозиції щодо 
вирішення проблемних питань. 

Другий етап обстеження. На цьому 
етапі розраховують номінальний фонд ро-
бочого часу кожного працівника відділу та 
його фактичну завантаженість, відповідно 
до функцій, які він виконує. Крім того, на 
основі отриманих даних розраховують “ко-
ефіцієнт завантаженості”. У звіті щодо дру-
гого етапу визначають недоліки існуючої 
системи та подають пропозиції щодо опти-
мізації роботи структурного підрозділу, роз-
межовують функціональні обов’язки між 
працівниками відділу, виходячи з номіналь-
ного фонду робочого часу за рік. 

Підготовка підсумкових звітів. Функціо-
нальне обстеження органів виконавчої влади 
здійснюється за його окремими структурними 
підрозділами: порядок дослідження норма-
тивно-правової бази органу влади здійсню-
ється згори вниз, а проведення аналізу та 
написання звітів – знизу вгору. Наприклад, 
щоб провести функціональне обстеження 
обласної державної адміністрації, необхідно 
обстежити кожен структурний підрозділ [3]. 

У кінці звіту окремим розділом подають 
пропозиції за результатами функціонального 
обстеження органу виконавчої влади чи місце-
вого самоврядування. Вони мають відповідати 
поставленим на початку обстеження цілям. 

Таким чином, після закінчення обстеження 
проходить оптимізація діяльності місцевого 
органу влади за групами факторів “норматив-
но-технічна документація” та “процес праці”, 
що впливають на якість державних, адмініст-
ративних і громадських послуг. 

Система управління якістю, відповідно до 
вимог ДСТУ ISO 9001:2001, формується в ме-
жах внутрішніх процесів органу виконавчої 
влади й місцевого самоврядування та охоплює 
весь спектр діяльності установи. Вона містить 
загальновизнані міжнародні вимоги до системи 
якості, виконання яких має забезпечити впев-
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неність у тому, що споживачі стабільно отри-
муватимуть тільки якісні послуги. Можна зро-
бити висновок, що йдеться не про розробку 
якоїсь окремої нової системи, а про вдоскона-
лення, оптимізацію діяльності та формалізацію 
звичайної системи управління місцевим і регі-
ональним органом влади. 

Для ефективного функціонування цієї си-
стеми управляти нею повинен безпосеред-
ньо перший керівник органу влади, до про-
цесу управління мають бути залучені всі 
керівники структурних підрозділів. У пода-
льшому ця система стане інструментом, за 
допомогою якого керівництво буде планува-
ти та оцінювати діяльність установи, забез-
печувати досягнення поставлених цілей, 
приймати управлінські рішення тощо. 

Моніторинг функціонування системи управ-
ління якістю місцевого органу влади шляхом 
проведення функціонального обстеження за-
безпечує: 
– підвищення якості послуг органу влади, 

забезпечення їх стабільності для спожи-
вачів; 

– зменшення неефективних витрат бю-
джетних коштів, усунення робіт, що не 
створюють цінностей; 

– підвищення прозорості діяльності орга-
ну виконавчої влади для громадян та 
керівництва держави; 

– спрощення роботи персоналу за раху-
нок кращої організації та розподілу пов-
новажень і відповідальності; 

– покращення гнучкості та керованості орга-
ну виконавчої влади, можливості його 
спрямування на нові пріоритетні завдання; 

– зменшення кількості помилок, внутріш-
ніх конфліктів, скарг споживачів тощо. 

Логічним завершенням функціонального 
обстеження місцевого органу виконавчої 
влади та місцевого самоврядування має 
стати контроль за дотриманням стандартів 
якості адміністративних і управлінських пос-
луг. Головною причиною низької ефектив-
ності функціонування місцевих органів вла-
ди є, перш за все, недосконалість і навіть 
відсутність нормативно-правових актів з пи-
тань теоретичного визначення послуг, що 

надаються органами влади на всіх рівнях, їх 
класифікації й номенклатури, а також чіткої 
регламентації щодо їх якості. При визначен-
ні стандартів якості адміністративних і 
управлінських послуг необхідно враховува-
ти ряд критеріїв, таких як: результативність; 
простота; строковість, оперативність і своє-
часність; зручність; чутливість; відкритість; 
рівність; мінімальна справедлива вартість. 

IV. Висновки 
Запропоновано методичний підхід для оп-

тимізації структури та функціонального на-
вантаження службовців органу виконавчої 
влади й місцевого самоврядування, засно-
ваний на проведенні функціонального об-
стеження, що сприятиме більш ефективному 
функціонуванню системи управління якістю 
місцевого органу виконавчої влади, а зна-
чить, підвищенню якості його послуг і якості 
життя населення в цілому. У зв’язку із цим 
пропонуємо доповнити “Настанову з якості” 
органу влади і, відповідно до п. 8.2 “Моніто-
ринг та вимірювання” ДСТУ ISO 9001:2001 
“Системи управління якістю. Вимоги”, внести 
зміни в пакет документів системи якості, а 
саме: впровадити й затвердити функціона-
льне обстеження органу влади як ефектив-
ний інструмент моніторингу функціонування 
системи якості й складову єдиного механізму 
моніторингу роботи органу влади. 

Література 
1. ДСТУ ISO 9001:2001. Системи управ-

ління якістю. Вимоги. – К. : Держстан-
дарт України, 2001. – 33 с. 

2. Інформаційні матеріали до питання за-
провадження системи якістю в органах 
виконавчої влади. – К. : Головдержслуж-
ба, 2006. – 177 с. 

3. Методичні вказівки щодо порядку прове-
дення функціонального обстеження орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування / уклад. : В.В. Дорофієнко, 
О.В. Долгальова, Р.В. Ободець, Н.О. Пуш-
карьова. – Донецьк, 2006. – 41 с. 

4. Про Концепцію державної регіональної 
політики : указ Президента України від 
25.05.2001 р. № 341/2001 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua. 

УДК 618.3 

ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ МІЖНАРОДНИХ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ СИЛ  
ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Радиш Я.Ф.  
доктор наук з державного управління, професор 

Національна академія державного управління при Президентові України  

Терент’єва А.В. 
кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник 

Український науково-практичний центр екстренної медичної допомоги та медецини катастроф МОЗ України 
 



Серія: Державне управління, 2009 р., № 2 

 159 

Annotation 
It is considered experience of interaction of 

the international civil-military men of forces at 
liquidation of consequences of extreme situa-
tions. 

Анотація 
Розглянуто досвід взаємодії міжнародних 

цивільно-військових сил при ліквідації нас-
лідків надзвичайних ситуацій. 

Ключові слова 
Надзвичайна ситуація, реагування, циві-

льно-військові сили. 
І. Вступ 
Кількість і масштаби катастроф природно-

го та техногенного характеру, що сталися 
протягом останніх десятиліть ХХ і початку 
ХХІ ст., довели необхідність спільної роботи 
рятувальників різних країн. Початок ХХІ ст., 
на жаль, відзначився великою кількістю над-
звичайних ситуацій (НС) природного, техно-
генного та соціально-політичного характеру. 

Будь-яка НС – це, насамперед, трагедія. 
За кінцевим результатом причинним факто-
ром найбільших економічних втрат є медико-
санітарні наслідки НС. За даними ООН, за 
останні 20 років майже 1 млрд жителів Землі 
відчув на собі наслідки стихійних лих, унаслі-
док яких загинуло близько 3 млн осіб. Велика 
кількість постраждалих вимагає надання 
швидкої та кваліфікованої медичної допомоги, 
причому особливого виду – екстреної медич-
ної допомоги (ЕМД). Наслідком НС є не тільки 
велика кількість поранених і загиблих людей, 
але й суспільна паніка та розгубленість. Саме 
тому надзвичайно важливою стає раціональ-
на організація всієї медичної допомоги, що 
передбачає налагоджений зв’язок, своєчасну 
доставку медичного персоналу, медикаментів 
і необхідної техніки, забезпечення й контроль 
за долікарською допомогою, сталу роботу 
транспорту та інформаційних служб. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати досвід спі-

льної роботи цивільно-військових сил при 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
природного й техногенного характеру. 

ІІІ. Результати 
Пошук і порятунок людей при катастро-

фах та надзвичайних ситуаціях (НС) з вели-
кою кількістю постраждалих (витоки нафти й 
особливо небезпечних хімічних речовин, не-
поодинокі випадки терористичних актів) ста-
новлять 80% від усієї кількості випадків, тому 
ліквідація їх наслідків відбувається відповід-
но до заздалегідь розроблених принципів та 
алгоритмів. Решта випадків є комплексними, 
тобто з поєднанням специфіки декількох ви-
падків одночасно. Унаслідок цих обставин до 
складу міжнародних сил реагування (МСР) 
на НС входять підрозділи: 
– пошуку й порятунку постраждалих; 
– медичної допомоги; 
– транспортування вантажів і постраждалих; 

– зв’язку й інформаційної підтримки; 
– статистики й обліку, підготовки зведеної 

та оперативної інформації; 
– підтримки правопорядку. 

Європейська безпека після Другої світової 
війни відзначалася розмежовувальними лінія-
ми, під знаком яких пройшли шість десятиліть 
світової політики, і головне зараз – стерти ці 
лінії поділу. 

Європейський Союз відкриває двері но-
вим членам – Європа розширила свої кор-
дони на схід вже до кордонів України. Свід-
ченням цього є десятки щорічних двосто-
ронніх заходів і серйозних навчань, таких як 
“Щит миру”, “Сі-бриз”, “Раф енд Реді”, а та-
кож допомога для участі України у програмі 
“Партнерство заради миру”. 

Державна програма партнерства США 
об’єднує різні штати США з 21 незалежними 
країнами Центральної та Східної Європи – 
колишніми країнами Варшавського договору. 

Метою нашої роботи було визначення 
можливих шляхів використання досвіду спі-
льних цивільно-військових дій щодо ліквіда-
ції медико-санітарних наслідків НС завдяки 
узагальненню власного досвіду та вивченню 
міжнародного досвіду цивільно-військової 
координації дій під час ліквідації медико-
санітарних наслідків НС. 

У ході досліджень вивчено джерела нау-
кової інформації та проаналізовано власний 
досвід спільних з Національною гвардією 
США навчань “Yankee-2000”, “Rough and 
Ready-2000”, “Rough and Ready-2003”, 
“Rough and Ready-2004”; міжнародних на-
вчань “Joint Assistance – 2006”. 

Досвід участі формувань Державної слу-
жби медицини катастроф України в спільних 
військово-цивільних міжнародних навчаннях 
свідчить про доцільність створення Цивіль-
но-військового оперативного центру (Civil-
military operations center – СМОС) або з ін-
шою назвою – Цивільно-військовий центр 
координації [5; 6], який складається з циві-
льних із військових учасників. Організаційно 
СМОС не завжди створюють військові, але 
саме вони надають необхідну підтримку під 
час його функціонування. 

Оперативний центр утворює керівник 
проведення гуманітарної операції (ліквідації 
наслідків НС природного або техногенного 
характеру) для координації спільних дій між 
військовими підрозділами та цивільними 
урядовими й неурядовими організаціями, у 
тому числі волонтерськими організаціями, 
регіональними та міжнародними організаці-
ями для надання певного обсягу визначеної 
допомоги. Структуру, розмір та склад 
центру визначають відповідно до поставле-
них завдань і ситуації, яка склалась, тому 
заздалегідь встановленої структури СМОС 
не існує [1]. 
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Координування спільних цивільний-
військових дій та взаємної підтримки здійс-
нюють через обмін інформацією; об’єднане 
планування та спільну оцінку ситуації, яка 
склалась; проведення спільних нарад, пере-
говорів тощо. Ключовим моментом усієї ко-
ординації є обмін інформацією. Зрозуміло, 
що від якості та кількості наданої та отри-
маної інформації може залежити успіх усієї 
спільної цивільно-військової місії. 

Найбільш ефективним видом координації 
є спільне планування та оцінювання ситуації, 
яка склалась. Координація та взаємна підт-
римка досягається взаємоузгодженістю дій 
на всіх рівнях – від найвищого державного до 
локального. 

Органом, який здійснює оперативне управ-
ління роботою МСР при ліквідації наслідків 
НС, є оперативний відділ СМОС, що безпосе-
редньо керує аварійно-рятувальними й відно-
влювальними роботами в зоні НС. 

Тактика реалізації оперативного управ-
ління роботою МСР в зоні НС при ліквідації 
медико-санітарних наслідків відбувається за 
алгоритмом, що складається з таких функцій: 

1. Ознайомлення з правами й обов’язками 
оперативного відділу спільного штабу. 

2. З’ясування завдань, що поставлені пе-
ред МСР при ліквідації наслідків НС, й опера-
тивної обстановки в зоні НС (санітарні втрати 
серед населення, обсяг і характер руйнувань, 
санітарно-епідемічний стан у зоні НС). 

3. Опрацювання загальних висновків за 
результатами аналізу й оцінки обстановки за 
розміром санітарних втрат, потреб у медично-
му майні, проведення санітарно-епідемічних 
заходів. 

4. Складання стратегічного плану з лікві-
дації наслідків НС і оперативних планів роз-
гортання й взаємодії формувань МСР [1]. 

Ефективна й успішна взаємодія МСР при 
ліквідації наслідків НС природного та техно-
генного характеру можлива лише при без-
перервному оперативному управлінні про-
цесом на всіх організаційних рівнях, елеме-
нтами яких будуть медичні формування, 
аварійно-рятувальні підрозділи, цивільні й 
військові формування різних країн, предста-
вники координаційних центрів ООН і НАТО. 

Під управлінням МСР розуміється ціле 
спрямована наполеглива діяльність опера-
тивного відділу СМОС з ліквідації наслідків 
НС. Досягнення цієї мети залежить від ши-
рокого кола питань, головні з яких: 
– цілеспрямована творча діяльність опе-

ративної групи медичної розвідки зі зби-
рання оперативних даних медико-
санітарної обстановки в зоні НС; 

– вивчення й аналіз оперативної обстано-
вки, прийняття управлінських рішень; 

– доведення завдань до формувань і під-
розділів МСР на НС. 

Для оперативного управління МСР на НС 
потрібна система управління, що базується 
на науковій організації управлінської праці, 
сучасних наукових досягненнях і власному 
досвіді керівника формування або підрозді-
лу при наданні гуманітарної допомоги пост-
раждалим і ліквідації наслідків НС [2]. 

Під оперативністю управління МСР ро-
зуміють здатність начальника та його підле-
глих стосовно управління “вирішувати за-
вдання з управління підпорядкованими си-
лами й засобами в умовах обмеженого ча-
су, швидко реагувати на зміни обстановки 
та своєчасно впливати на хід виконання рі-
шень для досягання поставленої мети” [3]. 

Оперативність управління має часовий 
чисельний показник, який можна віднести до 
кількісного критерію, а саме час на отриман-
ня, вивчення інформації стосовно оператив-
ного, стратегічного й тактичного планів реа-
гування, рівня забезпеченості матеріально-
технічними ресурсами для ліквідації наслід-
ків НС, особливо медико-санітарних [4; 5]. 

Головною формою підготовки органів 
управління формувань рятувальної та ме-
дичної служби є командно-штабні навчання, 
основною метою яких є передача досвіду з 
організації й управління ліквідацією наслід-
ків НС, особливо життєзабезпеченню пост-
раждалого населення. 

Основна увага при проведенні навчань 
приділяється опрацюванню схем сповіщен-
ня й збору персоналу формувань в означе-
ний термін, підготовці та використанню та-
бельного майна (оснащення), а також прак-
тичних навичок медичного сортування й на-
дання медичної допомоги в умовах НС. 

Обговорення проблеми спільних цивільно-
військовіих центрів зумовлює створення та 
впровадження єдиних для цивільних і військо-
вих уніфікованих стандартів та протоколів на-
дання медичної допомоги, застосування між-
народних стандартів (участь України в миро-
творчих та міжнародних гуманітарних місіях). 

Відповідно до сучасних вимог вітчизняної 
та міжнародної медичної практики й поло-
жень Болонського процесу фахівцями ка-
федри медицини катастроф НМАПО 
ім. П.Л. Шупика розроблені багаторівневі 
навчальні програми з надання невідкладної 
медичної допомоги для двох категорій слу-
хачів: осіб, що не мають медичної освіти, та 
медиків. Використання цих програм у на-
вчальному процесі надає можливість навчи-
ти, закріпити та поглибити теоретичні знан-
ня, відпрацювати практичні навички з на-
дання невідкладної медичної допомоги хво-
рим та постраждалим в умовах НС природ-
ного й техногенного характеру. Як показує 
досвід, використання уніфікованих протоко-
льних схем надання невідкладної медичної 
допомоги в умовах НС у навчальних про-
грамах слухачів кафедри медицини катаст-
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роф значно підвищує якість навчання та 
засвоєння теоретичного матеріалу. 

Під час проведення спільної гуманітарної 
місії медична допомога має бути надана згідно 
із заздалегідь погодженими протоколами, що в 
першу чергу стосується медичного сортування, 
з урахуванням загальновідомих відмінностей 
медичного сортування під час війни та в умо-
вах НС. Сортування постраждалих унаслідок 
НС (особливо великомасштабних) відрізняєть-
ся від сортування поранених на полі бою. З 
самого початку тут може бути обмаль часу для 
розгортання шпиталів, недостатність медично-
го персоналу й медичного обладнання, недо-
статність або повна відсутність ліжко-фонду. 
Слід ретельно проводити медичну розвідку та 
визначити медичні заклади, що збереглися й 
можуть бути придатними для використання, а 
також треба враховувати ризик від вторинних 
вражаючих факторів, тобто небезпечних впли-
вів небезпечних матеріалів, нестабільності бу-
дівель тощо. 

Аналіз результатів роботи СМОС в ме-
жах міжнародних командно-штабних на-
вчань підтвердив підходи до вирішення 
проблеми тактики й стратегії управління 
ліквідацією наслідків НС, проведення пошу-
кових і аварійно-рятувальних, а також на-
дання медичної допомоги постраждалим 
унаслідок НС природного або техногенного 
характеру з використанням сучасних інфо-
рмаційних технологій і засобів. 

IV. Висновки 
Підсумовуючи, можна сказати, що про-

ведення командно-штабних навчань МСР 

на НС дає змогу аварійно-рятувальним під-
розділам і формуванням ДСМК України на-
бути необхідного досвіду для розбудови 
єдиної системи цивільного захисту народу й 
території України від наслідків НС природ-
ного та техногенного характеру, а також 
можливих випадків терористичних актів. 
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Annotation 

The article analyses the modern going near 

understanding of genesis, essence and classi-

fication of scientific categories, “political re-

gime”, “state-administrative regime” as sys-

tems of socio-political relations. 
Анотація 

У статті проаналізовано сучасні підходи до 

розуміння генезису, сутності та типології нау-

кових категорій “політичний режим”, “держав-

ноуправлінський режим” як систем суспільно-

політичних відносин. 
Ключові слова 

Політичний режим, політична система, 

державноуправлінський режим. 

І. Вступ 

Політичний процес є складним та багато-

вимірним феноменом. Однією з найактуаль-

ніших соціально-політичних проблем сього-

дення є становлення, розвиток і трансформа-

ція демократичного політичного та державно-
управлінського режиму в Україні. Глобалізація 

як провідний політичний тренд сучасного світу 

є одним із чинників трансформації систем су-

спільно-політичного управління, вона створює 

принципово нові умови владних відносин та 

провокує розвиток інноваційних процесів у 
країнах, що стали на шлях демократизації. 

Наша держава є однією з країн, у яких 

конституційно проголошено курс на розбу-
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дову демократичної правової соціальної 

держави і які прагнуть інтегруватися в спі-

льний європейський простір. У зв’язку із цим 

набуває актуальності дослідження сучасних 

наукових надбань політичних і державноуп-

равлінських наук, зокрема, щодо розуміння 
генезису, сутності та типології політичних 

(державноуправлінських) режимів як систе-

ми суспільних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

дає підстави стверджувати, що проблеми 

дослідження політичного режиму як механіз-
му політичного управління суспільством ак-

тивно дискутуються в науковому дискурсі як 

у Європі та США, так і на пострадянському 

просторі. Вагомим внеском у розвиток теорії 

політичних режимів є праці таких класиків 
політичної науки, як: Х. Арендт, Р. Гастіл, 

Р. Даль, М. Дюверже, Р. Мертон, К. Пейтман, 

Дж. Сарторі, В. Уоллерстайн, А. Шадт та ін. 

Проте класичні схеми й типології політичних 

режимів на сьогодні не спроможні адекватно 

охарактеризувати стан сучасних суспільно-
політичних відносин та публічного управлін-

ня, особливо в державах перехідного типу, 

потребують доповнення багатим науковим 

матеріалом державноуправлінського, політо-

логічного та соціологічного спрямування сто-
совно теоретичних засад державної влади. 

Досвід політичних трансформацій остан-

ніх десятиліть переконує в тому, що політичні 

трансформації колишніх авторитарних ре-

жимів не завжди означають їх демократиза-

цію. Наслідком подібних поставторитарних і 
посттоталітарних транзитів стає формування 

“дефектних”, “гібридних” та інших політичних 

режимів. Відтак, проблема типологізації дер-

жавно-політичних режимів як системи суспі-

льних відносин є одним із центральних 

об’єктів політологічних досліджень як вітчиз-
няних, так і зарубіжних учених. Щоправда, у 

науковому світі ще не склалася загальнови-

знана типологія режимів.  
ІІ. Постановка завдання 

Мета статті – дослідження сучасного 
стану наукового розуміння генезису, сутнос-

ті та типології політичних (державноуправ-

лінських) режимів транзитивних держав як 

системи суспільних відносин. 
ІІІ. Результати 

Отримані наукові результати дають підс-
тави стверджувати, що класична типологіза-

ція політичних режимів на тоталітарні, авто-

ритарні та демократичні не дає змоги чітко 

виокремити спільне й відмінне в методах і 

засобах здійснення державної влади в су-
часних транзитивних суспільствах. У науко-

вому дискурсі політичні режими багатьох су-

часних країн, що стали на шлях демократи-

зації, не можуть бути віднесені в чистому ви-

гляді до жодного з класичних режимів, а зна-

ходяться десь між авторитаризмом та демо-

кратією. Між тим реальні режими в цих краї-

нах є настільки різноманітними за характер-

ними ознаками, методами та способами 

здійснення влади, що зарахування їх до яко-

гось одного “проміжного” типу є також неко-

ректним. Отже, постає завдання визначення 
характерних чинників та ознак, за якими мо-

жна переконливо класифікувати ті чи інші 

політичні режими транзитивних країн. 

Насамперед, визначимося категоріально. 

Під політичним режимом ми розумітимемо 

сукупність характерних для певного типу 
держави владно-політичних відносин, засо-

бів і методів реалізації державної влади, 

форм взаємодії влади й суспільства, що до-

мінують, які в сукупності становлять меха-

нізм функціонування політичної системи сус-
пільства. Ядром, стрижневою підсистемою 

політичного режиму вважатимемо владні 

відносини в надрах державного апарату, ме-

тоди та принципи державного управління, 

ідеологію та філософію діяльності посадов-

ців, політиків, державних службовців, що ви-
значатимемо категорією “державноуправлін-

ський режим”. Виділення саме цієї складової 

політичного режиму має принципове значен-

ня для транзитивних суспільств, оскільки від 

характеру, спрямування та особливостей 
владної взаємодії, ціннісних підвалин, форм і 

методів діяльності представників державного 

апарату (які, власне, і здійснюють трансфор-

маційні перетворення) найбільше залежить 

успіх (або провал) демократичного транзиту. 

Демократичним політичним режимом 
прийнято означати таку форму організації 

суспільно-політичного життя, що заснована 

на принципах рівноправності його членів, 

періодичній виборності органів управління, 

децентралізації та розосередженні влади 

між громадянами з метою надання їм мож-
ливості рівномірного впливу на функціону-

вання владних органів та прийняття рішень 

відповідно до волі більшості [1, с. 563]. 

Авторитарний режим являє собою тип 

урядування, за якого володарі вимагають 
безперечної покори урядованих [2, с. 17]. 

Порівняння цих визначень, свідчить, що 

узагальнювальним критерієм типологізації 

режимів є співвідношення між двома полі-

тичними субстанціями – владою та свобо-

дою. Саме обсяг повноважень влади, спосо-
би й методи її діяльності, ступінь свободи 

індивідів дають змогу належно оцінити хара-

ктер існуючого в суспільстві політичного ре-

жиму. Більшість типологій перехідних режи-

мів оперує тими чи іншими факторами здійс-
нення влади та допуску чи обмежень полі-

тичних еліт і громадян до державного управ-

ління. Так, за Р. Далем, існує чотири ідеаль-

них типи політичних режимів: закрита геге-

монія (тоталітарний режим), відкрита гегемо-

нія (авторитарний режим), змагальна олігар-
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хія та поліархія (демократичний режим), а 

також ряд їх модифікацій [3, с. 33–34]. 

У відомому дослідженні Х. Лінца режими 

класифікуються за бінарними шкалами: “по-

літична участь – мобілізація” (участь громадян 

у політичному житті за вільним вибором чи за 
примусом держави); “політичний монізм – плю-

ралізм” (наявність чи обмеженість ідеологічної 

свободи) [цит. за 4, с. 176]. Це дало змогу по-

ряд з демократією, тоталітаризмом і авторита-

ризмом виділити режими султанізму (як форму 

тоталітаризму без примусової політичної мобі-
лізації мас), постколоніального, корпоративно-

го та військово-бюрократичного авторитаризму 

(С. Хантінгтон назвав його “преторіанським”), 

расової демократії. 

Спираючись на теорію поліархії, Д. Кольєр 
та С. Левіцкі називають інші критерії відповід-

ності демократії (у негативному значенні – ав-

торитаризму): вільні вибори із загальним вибо-

рчим правом; свобода слова та відкритість пе-

редвиборної боротьби; дотримання громадян-

ських свобод та реальна участь громадян у 
політичному житті; обсяг реальної влади обра-

ного уряду; повнота розвитку та відданість по-

літиці соціального забезпечення; соціально-

політична стабільність [5, с. 194, 196]. За цими 

критеріями вони нараховують у різних дослід-
ників 58 різноманітних типів політичних режи-

мів, що знаходяться між демократією та авто-

ритаризмом! [5, с. 202–206]. 

Підстава типології Ж. Блонделя – струк-

тура еліт. Він розділив політичну конкурен-

цію на закриту й відкриту залежно від того, 
існує чи ні легальна опозиція. Включеність 

населення, за Ж. Блонделем, може бути 

інклюзивною та ексклюзивною. Структурно 

еліти можуть бути монолітними й диферен-

ційованими (залежно від існування субгруп 

еліти та рівня їх автономії) [цит. за 6, с. 117]. 

Різним поєднанням цих змінних відповіда-
ють шість типів політичних систем (табл. 1). 

1. Традиційні – закриті, ексклюзивні, з 

монолітною елітою; як правило, такі полі-

тичні системи характерні для монархій. 

2. Егалітарно-авторитарні – закриті, ін-

клюзивні, з монолітною елітою; характерні 
для соціалістичних країн (Китай, Куба, Пів-

нічна Корея). 

3. Авторитарно-бюрократичні – закриті, 

ексклюзивні, з диференційованою елітою; 

характерні для військових режимів. 

4. Авторітарно-неегалітарні – закриті, ін-
клюзивні, з диференційованою елітою (на-

приклад, Італія часів Муссоліні). 

5. Конкурентні олігархії – відкриті, екск-

люзивні, з диференційованою елітою; хара-

ктерні для країн, де населення практично не 

може вплинути на результати боротьби між 
елітними групами (Росія часів Б. Єльцина, 

Україна). 

6. Ліберальні демократії – відкриті, ін-

клюзивні, з диференційованою елітою (су-

часні європейські держави). 

Таблиця 1 
Типологія політичних режимів Ж. Блонделя 

Режими Закриті з монолітною елітою Закриті з  диференційованою елітою Відкриті 

Ті, що включають Традиційні Авторитарно-бюрократичні Конкурентні олігархії 

Ті, що виключають Егалітарно-авторитарні Авторитарно-неегалітарні Ліберальні демократії 

 

Американський політолог П.К. Шміттер 

говорить про існування не однієї, а трьох 

форм ліберальної демократії: долібераль-

ної, власне ліберальної та постліберальної. 
Крім того, він виділяє два гібридні транзити-

вні режими. У тих випадках, коли авторита-

рний режим проводить лібералізацію без 

демократизації, тобто дістають ліберальні 

права без вільних виборів, формується дик-

табланда (dictablanda). Коли наявна демок-
ратизація без лібералізації, тобто вибори 

проводяться, але їх результат визначений 

заздалегідь, оскільки ЗМІ скуті, підконтро-

льні державі та правлячим соціальним угру-

пованням і громадяни де-факто не мають 
ліберальних прав, такий режим 

Ф.К. Шміттер пропонує називати демокра-

дурою (democradura) [7, с. 208]. 

Ціннісний підхід до проблеми класифіка-

ції державноуправлінських режимів демон-

струє американський політолог Ч. Ендрейн. 

Він оперує трьома чинниками типологізації: 

два – це варіації дихотомії “влада – свобо-

да” – влада держави над соціальним група-

ми (сильна – слабка) та політична дистанція 
між керівниками й громадянами (значна – 

невелика); третій чинник є суто аксіологіч-

ним – суспільні цінності та матеріальні інте-

реси, що формують політичні завдання й 

цілі (вони можуть бути злитими або дифе-

ренційованими й не збігатися). Такий підхід 
дає змогу виділити: 

– народний (родоплемінний) режим, за 

якого дистанція між слабкою владою та 

народом практично відсутня, а цінності 

й інтереси злиті (такі режими функціо-
нують, зокрема, в Африці); 

– цілком протилежний йому бюрократич-

но-авторитарний режим (сильна влада 

утримує народ на відстані, а матеріальні 

інтереси та суспільні цінності різко роз-

межовані); 
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– елітистський та популістський мобіліза-

ційні режими (значна дистанція між вла-

дою й народом, злиті інтереси та цінно-

сті); 

– “співузгоджений” режим з наявністю в 

громадян доступу до влади, відносною 
свободою соціальних груп та розмежо-

ваними суспільними цінностями й мате-

ріальними інтересами. Цей тип режиму, 

у свою чергу, поділений на два залежно 

від того, збігаються чи ні суспільні цін-

ності та інтереси народу й правлячої 

верхівки – в першому випадку маємо 

демократичний режим, у другому – кон-
курентну олігархію (табл. 2) [8, с. 19]. 

 
Таблиця 2 

Типологія політичних режимів за Ч. Ендрейном 

Чинники класифікації 
Влада держави над соціальними групами 

Політична дистанція 
між керманичами та громадою 

сильна незначна значна незначна 

С
у
с
п
іл

ь
н
і 
ц

ін
н
о
с
ті

 т
а
 м

а
те

р
іа

л
ь
н
і 

ін
те

р
е
с
и
 

Близькі 
для еліти 
та народу 

Злиті 
Популістський (Мек-
сика, Венесуела) 

Народний родопле-
мінний (країни Аф-
рики) 

Популістський (Мек-
сика, Венесуела)  

Народний 
родоплемін-
ний (країни 
Африки) 

Різні 

Бюрократично-
авторитарний роз-
винутий (Південна 
Корея) 

Плюралістична де-
мократія (США, дер-
жави ЄС) 

Бюрократично-
авторитарний (Ки-
тай, Аргентина) 

Плюралісти-
чна демок-
ратія (США, 
держави ЄС) 

Протилежні 
для еліти 
та народу 

Злиті 
Елітистський мобілі-
заційний (Північна 
Корея) 

Феодальний 
Елітистський мобілі-
заційний (Радянсь-
кий Союз) 

Феодальний 

Різні 
Військово-
бюрократичний (хун-
ти) 

Конкурентна олігар-
хія (Колумбія, Бра-
зилія) 

Військово-
бюрократичний (хун-
ти) 

 

 
Ціннісно-ідеологічний підхід характерний 

для іспанського політолога Л. Саністебана. 
За ознаками ідеологізованої ціннісної сис-
теми, що домінує, він виділяє такі типи полі-
тичних режимів, як: імперські політичні сис-
теми (сильна централізація влади, експан-
сіоністська правляча еліта, наявність спіль-
ного політичного проекту, що стоїть над ін-
тересами груп), ліберальна держава (роз-
поділ влад, права людини, формальна рів-
ність усіх перед законом), авторитарні кон-
сервативні держави (автократична концент-
рація політичної влади, державний контроль 
над різними сферами соціального життя, 
панівна ідеологія) [9, с. 111, 116–117]. 

Виключно державноуправлінські чинники 
лежать в основі ще однієї широко відомої 
класифікації режимів за конституційним під-
ходом на президентські та парламентські з 
двома змішаними модифікаціями: президе-
нтсько-парламентські та парламентсько-
президентські. Як правило, цих чинників три: 
форма обрання глави держави (всенародно 
чи в парламенті); право призначен-
ня/звільнення уряду й прем’єр-міністра; кон-
троль над виконавчою владою. Відмінність 
цих режимів є істотною з погляду організації 
здійснення влади та шансів її стабілізації в 
процесі переходу від авторитаризму до де-
мократії. Узагальнюючи дослідження прези-
дентських та парламентських державноуп-
равлінських режимів (Х. Лінца, А. Лейпхарта, 
М. Шугарта та Дж. Кері), К. Лоуренс на вели-
ких статистичних масивах констатує, що па-
рламентські республіки є більш демократич-
ними, тоді як президентські тяжіють до авто-
ритаризму [10, с. 46–48]. 

В. Меркель та А. Круасан критеріями від-
повідності демократичності режимів вважають 
загальне виборче право, ефективність моно-
полії на панування з боку демократично легі-
тимованого уряду та конституційно-правовий 
порядок. Якщо в транзитивній державі пору-
шено якийсь із цих чинників, виникає режим 
“дефектної” демократії. За обмеження вибор-
чого права (Латвія) це “демократія, що виклю-
чає”; коли для громадянського суспільства є 
закритими певні політичні сфери, виникають 
територіальні та/або функціональні анклави, – 
це “анклавна демократія” (Парагвай); якщо ж 
у державі не дотримуються конституційні пра-
ва людини, формується “неліберальна демо-
кратія” [11]. 

Цікавою спробою звести воєдино всі іс-
нуючі класифікації став російський “Політич-
ний атлас сучасності”, створений дослідни-
цькою групою під керівництвом А. Мельвіля. 
Всі відомі показники, використані для опису 
політичних систем, автори звели до п’ятьох 
окремих індексів: 1) індекс державності: ука-
зує на рівень успішності, керованості, спро-
можності, ефективності й суверенності дер-
жави; 2) індекс зовнішніх і внутрішніх загроз; 
3) індекс потенціалу міжнародного впливу: 
дає змогу оцінити рівень суверенітету та 
сукупні ресурси держави у взаємодії з між-
народною спільнотою для вирішення своїх 
національних завдань; 4) індекс якості жит-
тя; 5) індекс інституційних основ демократії: 
дає оцінку традиції політичної конкуренції, 
представництва, участі, обмеження вико-
навської влади, дотримання конституційних 
правил. Він відображає можливості участі 
людей у прийнятті політичних рішень [12]. 
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Особлива увага дослідників (Ч. Ендрейн, 
С. Хантінгтон, В. Моммсет, Р. Даль) була при-
кута до феномену існування (особливо в тра-
нзитивних державах) формально цілком де-
мократичних політичних режимів, за яких по-
літичні лідери виходять за межі права під гас-
лом політичної доцільності, ідуть на безпосе-
редні контакти із цивільним населенням, гро-
мадськими структурами, широкими народни-
ми масами, що підтримують їх, прагнуть мобі-
лізувати широкі верстви суспільства на боро-
тьбу з корупцією, яка символізує попередні 
“злочинні” режими, тощо. Проте подібна полі-
тика є лише заграванням з натовпом, надмірні 
обіцянки ніколи не здійснюються, а справжні 
мотиви та інтереси правлячої групи далекі від 
народних і полягають у якнайдовшому пере-
буванні при владі. Такий режим дістав назву 
популістського. Докладно світоглядно-ціннісні, 
інституційно-правові та політико-інструмен-
тальні риси популізму наведені в праці дослі-
дницького колективу НАДУ під керівництвом 
Е. Афоніна [13, с. 287–292]. 

Ф. Рьодер говорить про формування на 
пострадянському просторі чотирьох типів 
поставторитаризму: автократії, олігархії, 
етнічно орієнтованих та врівноважених рес-
публік [14]. Натомість О. Фісун переконаний, 
що в більшості пострадянських країн фор-
мується неопатримоніалізм [6]. 

Відомий російський дослідник політичних 
режимів О. Циганков групує класифікації ре-
жимів на: традиційні – мобілізаційні – авто-
номні; ліберальні – терористичні; світські – 
теократичні; режими реформ – контрреформ 
[15, с. 122–127]. 

Вітчизняний дослідник В. Якушик пропо-
нує таке “дерево класифікації” політичних 
режимів: 

1) постійні та тимчасові; 
2) нормального та надзвичайного функ-

ціонування; 
3) конституційні та неконституційні; 
4) функціонування правової держави, 

революційної законності, свавілля (відсут-
ність законності); 

5) світські, релігійні, атеїстичні; 
6) безпартійні, одно-, дво- та багатопар-

тійні; 
7) цивільні та воєнні; 
8) що мають досить стабільну та надійну 

внутрішню опори, і такі, що потребують пос-
тійної підтримки ззовні; 

9) які спираються лише на національні 
інститути влади та які підтримуються за до-
помогою діючих на території інститутів, що 
представляють законні сили; 

10) такі, постійною й активною сферами 
діяльності яких є увесь світ, і такі, що у своїй 
діяльності фактично обмежені рамками сво-
єї країни і мають лише окремі компоненти 
загальнопланетарної системи забезпечення 
національних інтересів [16, с. 21–23]. 

IV. Висновки 
В основі більшості класифікацій політич-

них режимів лежать ціннісні підвалини спів-
відношення влади та свободи, особливості 
механізмів реалізації державної влади і її 
взаємодії з громадським суспільством. За 
такого підходу разом з трьома ідеальними 
режимами – тоталітарним (всесилля влади 
над суспільством та повна відсутність сво-
боди), авторитарним (всесилля влади над 
суспільством за певного рівня індивідуаль-
них свобод) і демократичним (повний конт-
роль суспільства над владою з домінуван-
ням прав і свобод громадян) виокремлюєть-
ся низка режимів, що відповідно до рівня 
підконтрольності влади суспільству й ступе-
ня гарантованості прав і свобод громадяни-
на тяжіють до одного із цих ідеальних типів. 
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Annotation 
The author examines the public administra-

tion system of health guard system, analyses 
an jurisdiction of public and government bodies 
authorities in this sphere, and also the features 
of management in medical activity sphere are 
conducted in the article. 

Анотація 
У статті проаналізовано систему держа-

вного управління охороною здоров’я, ком-
петенції органів державної влади та урядо-
вих органів у цій сфері, а також висвітлено 
особливості управління в галузі медичної 
діяльності. 

Ключові слова 
Управління, медична діяльність, держав-

не управління, медична допомога, профілак-
тика, державна політика, заклади охорони 
здоров’я, місцеві державні адміністрації, ор-
гани місцевого самоврядування. 

І. Вступ 
Охорона здоров’я населення в Україні до 

цього часу залишається однією із соціально 
важливих сфер держави, діяльність якої пот-
ребує суттєвих, а можливо, і докорінних змін. 
Неспростовною реальністю сьогодення є ко-
лосальні перетворення практично в усіх лан-
ках суспільного й економічного життя, ство-
рення підґрунтя для виведення України на 
траєкторію динамічного розвитку, облашту-
вання як повноцінної, сучасної й цивілізованої 

держави, де права та свободи громадян не 
лише декларуються та гарантуються, а й реа-
льно забезпечуються. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити управління у сфері 

охорони здоров’я. 
ІІІ. Результати 
Значний внесок у розвиток теорії та прак-

тики державного управління в Україні, обґру-
нтування механізмів його вдосконалення, 
вивчення тенденцій та перебігу процесів 
централізації й децентралізації, дослідження 
особливостей регіональної політики держави 
зробили вітчизняні дослідники, а саме: 
В.М. Бабаєв, В.Д. Бакуменко, Ю.П. Битяк, 
В.М. Вакуленко, Л.І. Жаліло, В.М. Князєв, 
В.В. Корженко, О.Д. Куценко, В.В. Мамонова, 
Ю.Г. Машкаров, Н.М. Мельтюхова, Н.Р. Ниж-
ник, Г.С. Одінцова, Я.Ф. Радиш, О.П. Рябчен-
ко, В.К. Симоненко, І.М. Солоненко, Т.Б. Хо-
муленко, Ю.О. Чернецький та ін. 

Управління системою охорони здоров’я в 
державі забезпечується спеціальними діями та 
заходами щодо управління й організації діяль-
ності всіх складових цієї системи з метою най-
більш повного задоволення потреб громадян у 
збереженні та зміцненні здоров’я [14]. 

Об’єктом управління охороною здоров’я 
в нашій державі є вся система охорони здо-
ров’я України. Суб’єктом управління охоро-
ною здоров’я – система державної влади та 
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місцевого самоврядування у вигляді спеціа-
льно утворених владних органів, які взає-
модіють і між якими розподілені певні функ-
ції управління охороною здоров’я [13]. 

Доступність медичного обслуговування 
для кожного громадянина полягає в постійній 
наявності можливості отримати в будь-який 
час медичну допомогу, медичну та інші супу-
тні послуги належної якості в разі потреби. 
Для забезпечення доступності медичного 
обслуговування необхідне опрацювання та 
впровадження на центральному й регіональ-
ному рівнях влади такого новітнього органі-
заційно-економічного механізму управління, 
який би відповідав особливостям перехідно-
го періоду [15]. 

Роль охорони здоров’я в житті кожної 
держави неможливо переоцінити. На сьогод-
ні сфера охорони здоров’я виконує покладені 
на неї функції, перш за все, за рахунок фі-
нансування й належного державного регу-
лювання. В основі останнього лежить норма-
тивно-правова база, що визначає правове 
становище органів, установ і посадових осіб 
у галузі охорони здоров’я. Слід зазначити, 
що на початку періоду демократичних перет-
ворень у нашій державі спостерігалася тен-
денція до зниження ролі та значення держа-
вного управління в охороні здоров’я грома-
дян. Унаслідок паралельного функціонуван-
ня державних, комунальних і приватних ліку-
вальних установ, появи добровільного меди-
чного страхування сформувалася точка зору 
про непотрібність управлінських структур. 
Вважалося, що аналогічно до інших сфер 
життя ринок у медицині здатний ефективно 
управляти наданням медичної допомоги й 
вирішувати проблеми, що виникають. Проте 
реальні події показали, що такий стан справ 
не є оптимальним. Вплив держави, що реа-
лізовується за допомогою органів управління 
охорони здоров’я, є необхідною умовою фу-
нкціонування медицини в країні. Для здійс-
нення державного управління у сфері охоро-
ни здоров’я громадян використовуються 
правові, адміністративні, економічні, соціаль-
но-психологічні методи. 

Охорона здоров’я – це система заходів, 
спрямованих на забезпечення збереження й 
розвитку фізіологічних і психологічних функцій, 
оптимальної працездатності та соціальної ак-
тивності людини при максимальній біологічно 
можливій індивідуальній тривалості життя [4]. 

Основними принципами охорони здо-
ров’я в Україні є [1]: 
– визнання охорони здоров’я пріоритет-

ним напрямом діяльності суспільства й 
держави, одним з головних чинників ви-
живання та розвитку народу України; 

– дотримання прав і свобод людини та 
громадянина в галузі охорони здоров’я й 
забезпечення пов’язаних з ними держа-
вних гарантій; 

– гуманістична спрямованість, забезпе-
чення пріоритету загальнолюдських цін-
ностей над класовими, національними, 
груповими або індивідуальними інте-
ресами, підвищений медико-соціальний 
захист найбільш вразливих верств насе-
лення; 

– рівноправність громадян, демократизм і 
загальнодоступність медичної допомоги 
та інших послуг у галузі охорони здоров’я; 

– відповідність завданням і рівню соціаль-
но-економічного та культурного розвитку 
суспільства, наукова обґрунтованість, 
матеріально-технічна й фінансова за-
безпеченість; орієнтація на сучасні ста-
ндарти здоров’я та медичної допомоги, 
поєднання вітчизняних традицій і досяг-
нень із світовим досвідом у галузі охо-
рони здоров’я; 

– запобіжно-профілактичний характер, 
комплексний соціальний, екологічний та 
медичний підхід до охорони здоров’я; 

– багатоукладність економіки охорони 
здоров’я й багатоканальність її фінансу-
вання, поєднання державних гарантій з 
демонополізацією та заохоченням підп-
риємництва й конкуренції; 

– децентралізація державного управління, 
розвиток самоврядування закладів та 
самостійності працівників охорони здо-
ров’я на правовій і договірній основі. 

Значну роль у практичній реалізації цих 
принципів відіграє система управління охо-
рони здоров’я, яка складається з [1]: Мініс-
терства охорони здоров’я України; місцевих 
державних адміністрацій та органів місцево-
го самоврядування; центральних органів 
виконавчої влади, яким підпорядковані за-
клади охорони здоров’я; Академії медичних 
наук України. 

Міністерство охорони здоров’я України – 
це центральний орган виконавчої влади, 
який забезпечує реалізацію державної полі-
тики у сфері охорони здоров’я, санітарного 
та епідемічного благополуччя населення, 
створення, виробництва, контролю якості та 
реалізації лікарських засобів і виробів ме-
дичного призначення, діяльність якого 
спрямовується й координується Кабінетом 
Міністрів України [5]. 

Основними завданнями МОЗ України є [5]: 
– забезпечення реалізації державної полі-

тики у сфері охорони здоров’я, санітар-
ного та епідемічного благополуччя на-
селення, створення, виробництва, конт-
ролю якості та реалізації лікарських за-
собів і виробів медичного призначення; 

– розроблення, координація та контроль 
за виконанням державних програм роз-
витку охорони здоров’я, зокрема профі-
лактики захворювань, надання медичної 
допомоги, розвитку медичної та мікробі-
ологічної промисловості; 
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– організація надання державними та ко-
мунальними закладами охорони здо-
ров’я безоплатної медичної допомоги 
населенню; 

– організація надання медичної допомоги 
в невідкладних та екстремальних ситуа-
ціях, здійснення в межах своєї компете-
нції заходів, пов’язаних з подоланням 
наслідків Чорнобильської катастрофи; 

– розроблення заходів щодо профілакти-
ки та зниження захворюваності, інвалід-
ності та смертності населення; 

– організація разом з Національною ака-
демією наук, Академією медичних наук 
наукових досліджень з пріоритетних на-
прямів розвитку медичної науки. 

Важливе місце у процесі управління у 
сфері охорони здоров’я відіграють урядові 
органи державного управління у складі Міні-
стерства охорони здоров’я України: Держа-
вна службa лікарських засобів і виробів ме-
дичного призначення; Комітет з контролю за 
наркотиками. 

Місцеві державні адміністрації та органи 
місцевого самоврядування здійснюють ре-
гулювання у сфері охорони здоров’я за ра-
хунок наявності у їх структурі обласних і ра-
йонних (міських у Києві та Севастополі) 
управлінь (відділів) охорони здоров’я та від-
повідних структур виконавчих комітетів рад. 
Органи місцевого самоврядування здійсню-
ють керівництво діяльністю комунальних 
закладів охорони здоров’я [2]. 

Основними завданнями управлінь охо-
рони здоров’я у складі місцевих органів ви-
конавчої влади є [7]: 
– забезпечення реалізації державної полі-

тики в галузі охорони здоров’я; 
– прогнозування розвитку мережі закладів 

охорони здоров’я для нормативного забез-
печення населення медико-санітарною до-
помогою; 

– здійснення заходів, спрямованих на за-
побігання інфекційним захворюванням, 
епідеміям і на їх ліквідацію; 

– організація надання медико-санітарної 
допомоги населенню, роботи органів ме-
дико-соціальної експертизи, закладів су-
дово-медичної та судово-психіатричної 
експертизи; 

– забезпечення виконання актів законо-
давства в галузі охорони здоров’я, дер-
жавних стандартів, критеріїв та вимог, 
спрямованих на збереження навколиш-
нього природного середовища й саніта-
рно-епідемічного благополуччя насе-
лення, а також додержання нормативів 
професійної діяльності в галузі охорони 
здоров’я, вимог Державної фармакопеї, 
стандартів медичного обслуговування, 
медичних матеріалів і технологій [7]. 

Центральні органи виконавчої влади, 
яким підпорядковані заклади охорони здо-

ров’я (Міністерство оборони України, Мініс-
терство внутрішніх справ України, Міністерс-
тво транспорту та зв’язку України, Служба 
безпеки України тощо), разом з МОЗ України 
беруть участь у здійсненні державної політи-
ки в галузі охорони здоров’я за рахунок на-
дання медичної допомоги категоріям грома-
дян, котрі мають стосунок до вказаних орга-
нів виконавчої влади, а також іноді і членам 
їх сімей. Наприклад, у системі Міністерства 
оборони України існують військові шпиталі, 
медичні служби військових частин. Керівниц-
тво всіма структурними підрозділами медич-
ної служби здійснюють відповідні управлінсь-
кі структури вказаного міністерства. 

Академія медичних наук України – це 
державна наукова організація з проблем ме-
дицини та охорони здоров’я, заснована на 
державній власності, яка діє відповідно до 
законодавства України на самоврядній осно-
ві. Академія об’єднує у своєму складі дійсних 
членів (академіків), членів-кореспондентів та 
іноземних членів, що обираються загальни-
ми зборами академії, та всіх наукових спів-
робітників, що працюють у наукових устано-
вах академії, для спільного проведення дос-
ліджень у галузі медичних наук та охорони 
здоров’я з метою поліпшення здоров’я та 
продовження життя населення. Самовряд-
ність академії полягає в самостійному визна-
ченні тематики досліджень, своєї структури, 
вирішенні науково-організаційних, господар-
ських, кадрових питань, здійсненні міжнаро-
дних наукових зв’язків. В академії медичних 
наук України 50 дійсних членів (академіків) і 
95 членів-кореспондентів [8]. 

Основними завданнями академії є [8]: 
– визначення пріоритетних напрямів роз-

витку медичної науки; 
– комплексний розвиток медичної науки, 

проведення фундаментальних і прикла-
дних наукових досліджень у галузі ме-
дицини та фармації; 

– інтеграція й координація академічної, 
вузівської та галузевої медичної науки з 
метою розроблення єдиних засад полі-
тики в цій сфері; 

– підготовка кандидатів і докторів наук; 
– розвиток міжнародного й зовнішньоеко-

номічного співробітництва в галузі ме-
дичної науки та охорони здоров’я; 

– участь у розробленні пропозицій і реко-
мендацій з питань розвитку медичної 
науки, охорони здоров’я, вищої медич-
ної й фармацевтичної освіти; 

– підтримка талановитих учених, сприян-
ня науковій творчості молоді в галузі 
медицини. 

Крім вищезазначених органів, у межах 
цього питання необхідно виділити також 
консультативно-дорадчих суб’єктів регулю-
вання у сфері охорони здоров’я. 
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Національна рада з питань охорони здо-
ров’я населення – це консультативно-
дорадчий орган при Президентові України, 
основним завданням якого є сприяння фор-
муванню та реалізації державної політики у 
сфері охорони здоров’я населення [2]. 

Національна рада для виконання покла-
деного на неї основного завдання [2]: 

1) вивчає та аналізує стан розвитку 
сфери охорони здоров’я в Україні, здійснює 
в межах своїх повноважень підготовку про-
позицій щодо перспектив та напрямів її роз-
витку, вдосконалення системи управління 
охорони здоров’я; 

2) сприяє запровадженню європейських 
стандартів забезпечення права громадян на 
якісну й доступну медичну допомогу; 

3) розглядає проекти законів, інших но-
рмативно-правових актів з питань охорони 
здоров’я, вносить у встановленому порядку 
пропозиції щодо вдосконалення законодав-
ства із цих питань; 

4) аналізує проекти програм розвитку 
сфери охорони здоров’я; 

5) розробляє та вносить Президентові 
України пропозиції щодо: 
– підготовки та ефективної реалізації за-

ходів, спрямованих на боротьбу із соці-
ально небезпечними хворобами, розви-
ток вітчизняної фармацевтичної проми-
словості, залучення благодійних і гро-
мадських організацій, меценатів, спон-
сорів до вирішення актуальних проблем 
у галузі охорони здоров’я; 

– забезпечення узгодження дій органів 
державної влади, громадських організа-
цій, підприємств, установ і організацій з 
питань розвитку системи охорони здо-
ров’я населення. 

Національна координаційна рада з питань 
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу – 
це консультативно-дорадчий орган, утворе-
ний при Кабінеті Міністрів України з метою 
координації діяльності міністерств, інших 
центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, відповідних міжнародних та громад-
ських організацій, включаючи організації лю-
дей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, для 
ефективної реалізації єдиної політики, кон-
солідованого використання коштів та вдос-
коналення системи моніторингу у сфері за-
побігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу. 
Основними завданнями ради є [9]: 
– розроблення й внесення на розгляд Ка-

бінету Міністрів України пропозицій сто-
совно визначення пріоритетів державної 
політики, програм та заходів щодо запо-
бігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу; 

– сприяння консолідованому використанню 
коштів бюджетів різних рівнів і міжнарод-
них та громадських організацій, що приз-
начені для фінансування програм з про-

блем ВІЛ-інфекції/СНІДу, з метою їх раці-
онального та ефективного використання; 

– інформування Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Мініс-
трів України та громадськості про стан 
справ з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу; 

– розроблення та внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України проектів актів 
з питань забезпечення виконання про-
грам і заходів щодо запобігання поши-
ренню ВІЛ-інфекції/СНІДу; 

– проведення моніторингу за виконанням 
зазначених програм та заходів [9]. 

Національна координаційна рада боро-
тьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів 
України – це консультативно-дорадчий ор-
ган, утворений з метою забезпечення спря-
мування й координації зусиль органів вико-
навчої влади та громадських організацій 
для боротьби з наркоманією як соціальним 
явищем. 

Основними завданнями Національної 
координаційної ради є [11]: 
– розроблення заходів щодо забезпечення 

реалізації державної політики та контро-
лю за вживанням наркотиків в Україні; 

– координація діяльності заінтересованих 
міністерств, інших органів виконавчої 
влади та громадських організацій з пи-
тань протидії зловживанням наркотич-
ними засобами та їх незаконному обігу; 

– організація підготовки та виконання про-
грам запобігання незаконному обігу нар-
котичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, вживання яких перебуває під 
міжнародним та національним контролем; 

– вироблення на основі міжурядових та між-
відомчих угод і домовленостей пропозицій 
щодо участі представників України в між-
народних організаціях, симпозіумах, кон-
ференціях тощо та здійснення заходів що-
до міжнародного співробітництва у питан-
нях контролю за вживанням наркотиків; 

– організація підготовки та внесення в 
установленому порядку пропозицій що-
до вдосконалення законодавчих та ін-
ших нормативних актів, спрямованих на 
протидію зловживанням наркотичними 
засобами та їх незаконному обігу; 

– подання звітів Кабінетові Міністрів Украї-
ни і відповідним міжнародним організаці-
ям про стан обігу наркотичних засобів в 
Україні та здійснення заходів, спрямова-
них на припинення зловживань наркоти-
чними засобами та їх незаконного обігу. 

Міжвідомча координаційна рада при Міні-
стерстві охорони здоров’я з питань міжгалу-
зевої взаємодії закладів охорони здоров’я – 
це консультативно-дорадчий орган, утворе-
ний з метою координації дій міністерств, ін-
ших центральних та місцевих органів вико-
навчої влади щодо раціонального викорис-
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тання закладів охорони здоров’я, які нале-
жать до сфери їх управління [12]. 

Основними завданнями ради є [12]: 
– координація робіт, спрямованих на раці-

ональне використання закладів охорони 
здоров’я, що належать до сфери управ-
ління міністерств, інших центральних та 
місцевих органів виконавчої влади; 

– вирішення питань функціональної взає-
модії закладів охорони здоров’я, що на-
лежать до сфери управління мініс-
терств, інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади; 

– узгодження дій центральних і місцевих 
органів виконавчої влади з питань ре-
формування охорони здоров’я; 

– внесення пропозицій до проектів актів 
законодавства з питань функціональної 
взаємодії закладів охорони здоров’я, що 
належать до сфери управління мініс-
терств, інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади; 

– розгляд пропозицій щодо підвищення 
ефективності діяльності центральних та 
місцевих органів виконавчої влади з пи-
тань оптимізації мережі лікувально-
профілактичних закладів за територіа-
льним принципом; 

– аналіз результатів функціональної вза-
ємодії закладів охорони здоров’я, що 
належать до сфери управління мініс-
терств, інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади; 

– відпрацювання механізмів оптимізації 
мережі лікувально-профілактичних за-
кладів за територіальним принципом. 

Міжвідомча комісія по боротьбі з туберку-
льозом – це консультативно-дорадчий орган 
при Кабінеті Міністрів України, утворений для 
координації діяльності міністерств, інших 
центральних і місцевих органів виконавчої 
влади з питань розроблення і реалізації пра-
вових, організаційних та інших заходів, спря-
мованих на боротьбу з туберкульозом [10]. 

Основними завданнями комісії є [10]: 
– розроблення стратегічних заходів щодо 

боротьби з туберкульозом, виявлення і 
лікування хворих, профілактики захво-
рювання серед населення, виявлення 
туберкульозу у тварин та оздоровлення 
тваринницьких господарств, а також ко-
ординація діяльності відповідних дер-
жавних органів у цій сфері; 

– підготовка та подання в установленому 
порядку пропозицій щодо розроблення і 
вдосконалення законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, спрямова-
них на боротьбу з туберкульозом; 

– розроблення на основі міжнародних дого-
ворів пропозицій щодо участі представни-
ків України в міжнародних організаціях, 
симпозіумах, конференціях та інших захо-
дах, сприяння співробітництву з міжнаро-

дними організаціями та відповідними ор-
ганами іноземних держав з метою активі-
зації спільних зусиль і вивчення досвіду їх 
роботи у цій сфері; 

– оперативний розгляд питань, пов’язаних 
із здійсненням заходів щодо боротьби із 
захворюванням на туберкульоз; 

– інформування Президента України, 
Верховної Ради України і Кабінету Міні-
стрів України про ситуацію в Україні із 
захворюванням на туберкульоз, здійс-
нення протитуберкульозних заходів. 

Розглядаючи управління у сфері медич-
ної діяльності в країні, варто згадати про 
поділ усієї системи охорони здоров’я на три 
види [2]: державну, комунальну, приватну. 

До державної системи охорони здоров’я 
належать: Міністерство охорони здоров’я 
України, Академія медичних наук, – які в ме-
жах своєї компетенції планують і здійснюють 
заходи з реалізації державної політики Укра-
їни, виконання програм у галузі охорони здо-
ров’я та у сфері розвитку медичної науки. До 
державної системи охорони здоров’я також 
належать лікувально-профілактичні й науко-
во-дослідні установи, освітні установи, фар-
мацевтичні підприємства та організації, ап-
течні установи, санітарно-профілактичні 
установи, установи судово-медичної експер-
тизи, служби матеріально-технічного забез-
печення, підприємства з виробництва меди-
чних препаратів і медичної техніки та інші 
підприємства, установи й організації, що пе-
ребувають у державній власності й підпоряд-
ковані органам управління державної систе-
ми охорони здоров’я [2]. 

До комунальної системи охорони здоров’я 
належать місцеві органи управління охорони 
здоров’я, а також лікувально-профілактичні й 
науково-дослідні установи, фармацевтичні 
підприємства та організації, аптечні установи, 
освітні установи комунальної власності [2]. 

Місцеві органи управління охорони здо-
ров’я несуть відповідальність за санітарно-
гігієнічне благополуччя населення, забезпе-
чення доступності населенню гарантованого 
обсягу медико-соціальної допомоги, розви-
ток системи охорони здоров’я на підвідомчій 
території; здійснюють контроль за якістю 
надання медико-соціальної й лікарської до-
помоги підприємствами, установами та ор-
ганізаціями державної, комунальної, прива-
тної систем охорони здоров’я, а також осо-
бами, що займаються приватною медичною 
практикою. 

До приватної системи охорони здоров’я 
входять лікувально-профілактичні, аптечні, 
науково-дослідні установи, освітні установи, 
що створюються й фінансуються приватни-
ми підприємствами, установами та органі-
заціями, суспільними об’єднаннями, а також 
фізичними особами [2]. 
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IV. Висновки 
Аналіз вітчизняної системи державного 

управління охороною здоров’я засвідчив, що 
управління системою охорони здоров’я в 
державі забезпечується спеціальними діями 
та заходами щодо управління й організації 
діяльності всіх складових цієї системи з ме-
тою найбільш повного задоволення потреб 
громадян у збереженні та зміцненні здоров’я. 
Об’єктом управління охороною здоров’я в 
нашій державі є вся система охорони здо-
ров’я України, суб’єктом – система державної 
влади та місцевого самоврядування у вигля-
ді спеціально утворених органів влади, які 
взаємодіють і між якими розподілені певні 
функції управління охороною здоров’я. 
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Annotation 
In this article the problems of unity of the 

secular and church right in a legal regulation are 

investigated. Traditions and innovations in these 
relations are designated. The historical aspect of 
different models of the legal relations is analysed. 
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The comparative analysis of concept of the 
church right by Orthodox and Catholic church is 
presented. The system of the dialectic coopera-
tion and relations between the State and the Or-
thodox church in a democratic society is offered. 

Анотація 
У статті висвітлено проблеми єдності 

світського й церковного права в правовому 
механізмі. Визначено традиції та новації цих 
відносин. Проаналізовано історичний аспект 
різних моделей правових відносин, подано 
порівняльний аналіз розуміння церковного 
права католицькою та православною церк-
вами. Запропоновано систему діалектичних 
взаємодій і взаємозв’язків між державою та 
православною церквою в демократичному 
суспільстві. 

Ключові слова 
Державне управління, церковне право, 

канон, правова система, соціальні інститути, 
демократичне суспільство. 

І. Вступ 
У будь-якій державі, яким би не був її ук-

лад, існують основні закони, згідно з якими 
здійснюється керівництво цією державою та 
дотримання яких – обов’язок кожного гро-
мадянина. У всіх соціальних інститутах є не-
порушні норми, обов’язкові для дотримання й 
сформульовані у вигляді клятв: в армії – це 
присяга на вірність Батьківщині, в медицині – 
клятва Гіппократа тощо. Їхнє дотримання має 
не тільки морально-етичне значення, адже 
той, хто їх порушує, несе кримінальну відпові-
дальність відповідно до законів суспільства. 
Церква також має свої правила-канони, якими 
в церковному житті мають керуватися єписко-
пи, священики, монахи і миряни. Без церков-
ного законодавства порушується вся церков-
на дисципліна, у результаті чого страждають 
істотні властивості церкви. Держава, у свою 
чергу, має законодавчу базу, яка регулює всі 
аспекти життя в суспільстві. Повага держави 
до церковного права та церкви до державних 
законів є запорукою їх гармонійного співісну-
вання. Принципи церковних канонів, як пра-
вило, не беруться до уваги в законотворчій 
діяльності держави, що, безумовно, спричи-
нює посилення напруження у відносинах між 
ними. У науці держаного управління церковне 
право малодосліджене. У богословських нау-
ках церковне право підлягало детальнішому 
вивченню й аналізу такими вченими-
каноністи, як: П. Лур’є, О. Павлов, Н. Суворов, 
В. Ципін та ін. 

Відносини між державою й церквою в су-
часній Україні розглядали В. Бондаренко, 
М. Горяча, О. Грицина, А. Колодний, Е. Кар-
дош, С. Осиповський, А. Шуба, А. Юраша, 
П. Яроцький та ін. Актуальними на сьогодні 
залишаються питання вдосконалення меха-
нізму взаємодії держави та православної 
церкви в правовому аспекті. 

ІІ. Постановка завдання: 
– дослідити правовий аспект взаємодії 

держави та православної церкви; 
– визначити пріоритетні напрями й перс-

пективні аспекти діалектичних взаємодій 
між державою та православною церк-
вою в демократичному суспільстві. 

ІІІ. Результати 
Церковне право – це одна з тих сфер у 

правовій дійсності, яка недостатньо дослі-
джена наукою держаного управління. Що 
таке церковні канони й чим, власне, вони є в 
православній церкві? Ґрунтовну відповідь 
на це запитання дає видатний богослов і 
каноніст кінця XIX – поч. XX ст., ієрарх Се-
рбської православної церкви єп. Далматин-
сько-Істрийський Никодим (Мілаш): “Якщо в 
кожному суспільстві має зберігатися чіткий 
порядок і кожен мусить знати як своє місце 
в цьому суспільстві, так і свої обов’язки й 
права для того, щоб більш успішно могла 
бути досягнута мета цього суспільства й 
було затверджена згода й мир, тим більше 
потрібно сказати це про Христову Церкву на 
землі. Уклад Церкви базується на божест-
венному праві, і в цьому укладі головне міс-
це займає ієрархія. Відносини між членами 
ієрархії точно й чітко були визначені, і кож-
ний, хто сам намагається порушити ці від-
носини, спричинює розлад у Церкві й завдає 
шкоди меті її буття в світі. Отже, винним 
перед Церквою й гідним осуду може бути 
кожен член ієрархії, який певним своїм вчи-
нком створює розлад у Церкві й перешко-
джає досягненню нею її мети у світі” [1]. 

У більшості зарубіжних ВНЗ канонічне 
право викладається разом із державним, 
цивільним та міжнародним. Це пояснюється 
тим, що за своїм впливом на романо-
германську правову систему канонічне пра-
во не поступається римському. Стосовно 
нашої держави церковне право є частиною 
тривалого історичного досвіду українського 
народу. Воно, безумовно, вплинуло на 
встановлення стандартів, згідно з якими 
приймались і тлумачились закони держави. 
Ця обставина й спонукає до оцінювання це-
рковного права з точки зору науки держав-
ного управління. 

У цій статті досліджується тільки церковне 
право православної церкви, враховуючи те, 
що канонічне право, яке склалося в межах 
католицької церкви, не вплинуло на правос-
лавну традицію. Католицька традиція розріз-
няє канонічне й церковне право. Канонічним 
називають право, що бере початок від рим-
ського права, тоді як церковне право (jus 
ecclesiasticum) стосується виключно припи-
сів, вироблених церковною владою. Аналіз 
структури та джерел чинного канонічного 
права свідчить про те, що до нього не вклю-
чаються вироблені державною владою при-
писи щодо статусу й становища церкви [2]. У 
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православній традиції, на відміну від католи-
цької, церковне право формувалося не тіль-
ки церковною, а й державною владою та від-
різнялося множинністю джерел: римське 
право, постанови церкви, державні закони. 

С.В. Місевич розглядає канонічне право 
як спільність, що включає релігійно-общинні 
правові системи православ’я та католициз-
му. Саме тому для нього терміни “канонічне 
право” та “церковне право” є практично то-
тожними за обсягом [3]. У межах католици-
зму церковне (еклезіастичне) право висту-
пає як частина канонічного, і за обсягом 
джерел воно суттєво відрізняється від цер-
ковного права православної церкви. 

На думку іншого дослідника, Т.М. Федо-
ренка, канонічне право православної церкви 
є правом періоду вселенських соборів. Цер-
ковне ж право складали норми, що стосува-
лися становища церкви, її статусу, але такі, 
що не належали до рангу канону (вони по-
ходили як від церкви, так і від світської вла-
ди). Автор вважає, що розмежувати каноні-
чне й церковне право навряд чи можна, 
оскільки обидва базувалися на одному дже-
релі й перебували у взаємодії. Канонічне та 
церковне право середньовіччя складали 
комплекс – церковну систему права. Спів-
відношення цих елементів було пов’язано з 
конкретними історичними умовами та пи-
танням взаємодії між світською й духовною 
владою [4]. 

У західній і в східній релігійно-правових 
традиціях ці поняття не є тотожними. У за-
хідноєвропейській традиції канонічне право – 
це всеосяжне зведення правил християнсь-
кої віри і життя, втілене у формах постанов 
церковних соборів. Церковне ж право като-
лицизму – це норми організації церкви і час-
тина канонічного права. Слід підкреслити, що 
канонічне право й еклезіастичне, як його час-
тина, за своїм походженням мають виключно 
позадержавний, внутрішньоцерковний харак-
тер. Канонічне право католицької церкви ви-
знає динаміку правових норм. До джерел 
канонічного права належать не тільки Святе 
Письмо й Священний Переказ, а й документи 
пізнішого періоду, зокрема, вселенські пос-
лання римського папи. Католицька правова 
доктрина побудована на чіткому розмежу-
ванні світської й духовної влад, розподілі 
функцій і повноважень між ними, у тому чис-
лі, й у правотворчості. 

У православній традиції канони – це ос-
новні церковні закони, які становлять фун-
дамент чинного в церкві права, причому од-
накове в усіх помісних православних церк-
вах за весь період церковної історії. Особ-
ливо слід підкреслити прихильність правос-
лавної церкви релігійній і правовій традиції, 
що склалася в епоху вселенських соборів. З 
того часу, коли остаточно склався Номока-
нон патріарха Фотія (883 р.), православна 

церква не додала до нього жодного нового 
канону й нічого з нього не виключила [5]. 

Проте канонічне право православної церк-
ви теж розвивалося. За своєю суттю воно є 
додатком незмінних і вічних непохитних засад 
християнського етичного вчення до мінливого 
церковного життя. В ідеї будь-якого канону 
міститься незмінний, догматично обумовле-
ний момент, але у своєму конкретному й бук-
вальному значенні канон відображає швидко-
плинні обставини церковного життя. 

Церковне право православ’я, на відміну 
від західного канонічного права, походить не 
тільки від церковних постанов, а й від держа-
ви. За визначенням О.С. Павлова, церков-
ним називається право, яке має своїм пред-
метом виключно справи й відносини церков-
ні, хоча б воно походило не тільки від церкви, 
а й від держави [6]. 

Православна церква ніколи принципово 
не заперечувала права світської влади бра-
ти участь у формуванні не тільки зовнішньо-
го, а й внутрішнього церковного права. Як-
що ж православна церква входила до сфе-
ри світського права, то вона ніколи не нада-
вала принципового значення своїй законо-
давчій діяльності в ній. Умовою участі світ-
ської влади в законотворчій діяльності була 
згода світського законодавця діяти так само, 
як діяла сама церква, тобто в цілковитій 
згоді з основними засадами церковного 
права і на підставі або принаймні в дусі ка-
нонів стародавньої Вселенської церкви. За 
цієї умови православна церква не підкрес-
лювала принципової відмінності між своїми 
канонами й державними законами. Тому 
практичні збірки норм церковного права діс-
тали на Сході назву Номоканон (дослівно – 
законоканон), оскільки в них відображалися 
і церковні правила, і закони світської влади 
у справах церкви [6, с. 45]. 

Так само, як і у візантійському праві, на 
Сході Європи церковне право здавна було 
найважливішою складовою світської право-
вої системи. Панування релігійного христи-
янського світогляду протягом тривалого іс-
торичного періоду позначилося на особли-
востях психології українського народу. Між 
правом і мораллю існує тісний зв’язок, тому 
дослідження церковного права, на нашу ду-
мку, є дуже важливим аспектом для держа-
вного управління, особливо в період відро-
дженням релігії та церкви на сучасному 
етапі історії України. 

В “Основах соціальної концепції Руської 
Православної Церкви” представлена сучас-
на православна доктрина світського права, 
яка виходить з того, що право “покликане 
бути проявом єдиного Божественного зако-
ну світобудови в соціальній та політичній 
сферах. Разом із тим, будь-яка система 
права, що створюється людським співтова-
риством, будучи продуктом історичного роз-
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витку, позначена обмеженістю та недоско-
налістю” [7]. Таким чином, православна це-
рква фактично підійшла до сучасного мето-
дологічного принципу, згідно з яким розріз-
няються право і закон, а останній проходить 
перевірку на відповідність цінностям, у цьо-
му випадку не правовим, а вищим за право-
ві – релігійним. 

На думку авторів “Основ соціальної конце-
пції”, закон за певних умов перестає бути за-
коном і тому не може виконуватися христия-
нином: “Коли людський закон взагалі відкидає 
абсолютну Божественну норму і замінює її на 
протилежну, він перестає бути законом, пере-
творюючись на беззаконня. Наприклад, у Де-
калозі ясно сказано: “Шануй свого батька та 
матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, 
яку Господь, Бог твій, дає тобі” [8]. Будь-яка 
світська норма, яка суперечить цій заповіді, 
робить злочинцем не її порушника, а самого 
законодавця. Іншими словами, людський за-
кон не містить повноти закону Божественного, 
але для того, щоб залишатися законом, він 
має відповідати Боговстановленим принци-
пам, а не руйнувати їх” [7, с. 59]. 

Аналізуючи законодавчу базу православної 
церкви, ми можемо зробити висновок, що су-
часне православ’я не тільки не протистоїть 
праву, але й, подібно до візантійських традицій 
поєднання релігійного й правового аспектів 
суспільного життя, прагне надати праву нового 
поштовху в його розвитку шляхом упрова-
дження в правову систему православних, а по 
суті – загальнолюдських цінностей. За висло-
вом В. Ципіна, “євангельське вчення не може 
стати основою права навіть у християнській 
державі, але воно не може і не впливати бла-
готворно на юридичну систему держави, яка 
схиляється перед ученням Христа… Будь-яка 
правова система є заснованою на взає-
мозв’язку прав та обов’язків, але християнська 
й нехристиянська правосвідомість по-різному 
розставляють акценти в цій дихотомії. Для 
християнина обов’язок стоїть на першому міс-
ці, прав він потребує настільки, наскільки вони 
слугують забезпеченням для виконання ним 
свого обов’язку” [9]. 

Теорія правової держави є витвором ви-
ключно західної цивілізації, до того ж світського 
сегмента цієї цивілізації. Проте внесок правос-
лав’я в концепцію правової держави є не менш 
важливим. Православна церква завжди відіг-
равала роль стримувального чинника, “сумлін-
ня” держави, не втручаючись у політику, але 
залишаючи за собою право мирного оцінюван-
ня її з позицій моральності. 

Західна правова держава багато в чому 
заснована на принципах лібералізму, інди-
відуалізму й релятивізму цінностей, тоді як 
православна цивілізація – на принципах со-
ціального миру, взаємодопомоги, колективі-
зму, усвідомлення “вічних” цінностей, що 
теж може розглядатись як підґрунтя право-

вої держави. Ідея співпраці церкви та влади 
як чинника, що стримує всевладдя держави, 
теж відповідає образу правової держави. 

Світська влада існувала паралельно із 
церковною владою. При цьому вони взає-
модіяли між собою при застосуванні право-
вих норм, оскільки не розрізняли в праві, а 
поєднували канони й закони, що на рівні 
правової системи і являють собою держав-
но-церковну співпрацю. Вони мають співіс-
нувати, не зливаючись одна з одною. Дер-
жава й церква взаємодіють, але не прагнуть 
підпорядкування одна одній. 

Державно-церковні відносини є важливою 
складовою в житті будь-якої держави. Релігій-
ний чинник є найважливішим як у внутрішній, 
так і в зовнішній політиці сучасних держав. 

Російська дореволюційна наука церков-
ного права виокремлювала такі керівні 
принципи відносин церкви й держави: 

1) церква має безпосередньо божест-
венне походження; вона існує згідно з Бо-
жим правом та разом з тим уповноважена 
діяти відповідно до своєї внутрішньої суті й 
виняткового призначення; 

2) світська влада також встановлена Бо-
гом, і її веління для всіх є обов’язковими. Ра-
зом з тим, покора світським законам не має 
суперечити розпорядженням закону Божого; 

3) церква має незмінний у своїх засадах 
устрій, тоді як державний лад має історич-
ний характер. Отже, церква має справу не з 
державою, але з державами, може жити за 
будь-яких їх форм, хоча очевидно, що дося-
гнення мети, яка стоїть перед церквою, мо-
же бути ускладнене або, навпаки, полегше-
не залежно від державного режиму; 

4) церква існує в державах для світу, але 
не від світу, тому вона не є держава в дер-
жаві. Участь в управлінні державою не є ме-
тою церкви, і там, де вона має місце, вона 
зумовлена тільки історичними традиціями; 

5) у своїй сфері діяльності церква повин-
на мати повну свободу й самостійність. Якщо 
шляхом звичаю або прямої згоди держава 
одержує права по суті церковні, то церква – 
права по суті світські. Але де немає підстав 
для таких відносин, там церква не визнає 
визначального впливу держави на її власну 
царину. Якщо ж держава втручається сюди 
силою, то церква, яка не може бажати жод-
ної революції, має поступитися силі; 

6) сфера чисто церковного життя й діяль-
ності обмежується такими складовими: а) віри 
й моралі; б) таїнств; в) богослужіння; 
г) управління окремих органів духовної влади 
(єпископів, соборів тощо) за нормами каноніч-
ного права; д) дисципліни над духовенством і 
мирянами щодо їх церковних обов’язків; 
е) суду за порушення цих обов’язків та за 
спор про права, що існують тільки в церковній 
спілці; є) управління своїм майном і його ви-
користання як приватної власності [10]. 
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З погляду дореволюційних фахівців у галу-
зі церковного права, усе інше правове регу-
лювання має належати державі, наскільки б у 
цьому не була зацікавлена церква. Сучасна 
православна каноністика відстоює  таку саму 
позицію. Благотворний вплив церкви як носія 
традиційних духовних цінностей у житті суспі-
льства, його соціальні структури на діяльність 
органів влади, на внутрішню й зовнішню полі-
тику держави у вітчизняній історії розкрива-
ється в різних напрямах. Упродовж століть 
православна церква була опорою системи 
світоглядних та етичних цінностей, без яких 
не могли існувати ні держава, ні нація. 

IV. Висновки 
Держава й церква являють собою два со-

ціальних інститути. Кожен із них виконує в су-
спільстві свою роль, реалізує свої функції. 
Разом з тим упродовж усієї історії їх станов-
лення й розвитку вони перебувають у певній 
системі діалектичної взаємодії, взає-
мозв’язків, відносин. 

Будь-яке державне утворення виступає як 
специфічний механізм суспільної регуляції, 
перевірений тисячоліттями. Головною метою 
держави є встановлення гармонії та поступо-
вості соціального розвитку, утримання суспі-
льства в стабільному стані. Релігія як не-
від’ємна складова суспільного існування лю-
дини є одним із чинників такої регуляції. 

Співвідношення світського й релігійного 
життя суспільства є історично мінливим. Зве-
рнення сьогодні до моделі співпраці держави 
та церкви зумовлене тим, що одним з актуа-
льних питань в умовах демократизації суспі-
льства є налагодження гармонійних відносин 
між ними. Слід зауважити, що для України 
питання відносин держави та церкви набули 

актуальності як у церковній “свідомості”, так і в 
суспільстві в цілому. Це, насамперед, зумов-
лено транзитивним етапом розвитку України, 
вибором її подальшого шляху розвитку, який 
не можна вирішити без участі церкви та релі-
гії, враховуючи величезну “питому вагу” релі-
гійного чинника в цивілізаційному бутті й ви-
борі України. 
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Annotation 
In the article it has been investigated the 

basis of public policy for social protection of 
the population in Ukraine. The necessity of 
improvement of normative provision of activity 
of institutions of social protection of the popula-
tion has been grounded by the author. 

Анотація 
У статті висвітлено засади державної 

політики у сфері соціального захисту насе-
лення в Україні. Автором обґрунтовано не-
обхідність удосконалення нормативного за-

безпечення діяльності установ соціального 
захисту населення. 

Ключові слова 
Державна політика, нормативне забез-

печення, соціальний захист. 
І. Вступ 
Роль установ соціального захисту насе-

лення в системі соціального захисту насе-
лення в Україні полягає в наданні соціаль-
ної допомоги й обслуговуванні громадян, які 
звернулися до них. Діяльність установ соці-
ального захисту населення з надання соці-
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альних послуг регламентована державними 
нормативно-правовими актами. 

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про со-
ціальні послуги”, соціальна послуга – комплекс 
правових, економічних, психологічних, освітніх, 
медичних, реабілітаційних та інших заходів, 
спрямованих на окремі соціальні групи чи інди-
відів, які перебувають у складних життєвих об-
ставинах та потребують сторонньої допомоги 
(далі – особи, що потребують соціальних пос-
луг), з метою поліпшення або відтворення їх 
життєдіяльності, соціальної адаптації та пове-
рнення до повноцінного життя. Суб’єкти, що 
надають соціальні послуги, – державні та ко-
мунальні спеціалізовані підприємства, устано-
ви й заклади соціального oобслуговування, 
підпорядковані центральним, місцевим орга-
нам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування (далі – державні та комуналь-
ні суб’єкти), юридичні особи, створені відповід-
но до законодавства, які не мають на меті 
отримання прибутку (далі – недержавні суб’єк-
ти), фізичні особи [1]. 

У ст. 13 Конституції України зафіксовано, 
що Україна має соціальну спрямованість 
економіки, а всі суб’єкти права власності 
рівні перед законом [2]. У статтях Конститу-
ції України подано таке визначення соціаль-
но спрямованої держави: 

1. Україна є суверенна і незалежна, демо-
кратична, соціальна, правова держава (ст. 1), 
політика якої спрямована на створення умов, 
що забезпечують гідне життя, вільний і всебі-
чний розвиток особистості (ст. 23). 

2. В Україні охороняються праця і здо-
ров’я людей. Держава створює умови для 
повного здійснення громадянами права на 
працю, на відповідні, безпечні і здорові умо-
ви праці, на заробітну плату, не нижчу від 
встановленої законом (ст. 43). Кожен грома-
дянин України має право на працю, що 
включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку ві-
льно погоджується. Право на працю надає 
кожній працездатній особі можливість самос-
тійно розпоряджатися своєю здатністю до 
праці, але водночас не гарантує реального 
забезпечення її конкретною роботою. Сво-
бода праці також передбачає реалізацію 
громадянином України можливостей для ви-
користання допомоги держави в працевлаш-
туванні. 

Громадяни України мають право на охо-
рону здоров’я, медичну допомогу та медич-
не страхування (ст. 49). 

3. Громадяни України мають право на со-
ціальний захист, який включає право на забез-
печення їх у разі повної, часткової або тимча-
сової втрати працездатності, втрати годуваль-
ника, безробіття з незалежних від громадянина 
причин, а також у старості й інших випадках, 
передбачених законом. 

Держава бере на себе відповідальність 
за надання громадянам країни рівних прав 
на соціальне обслуговування й доступу до 
задоволення соціальних потреб. 

Соціальне обслуговування – система со-
ціальних заходів, яка передбачає сприяння, 
підтримку й послуги, що надають соціальні 
служби окремим особам чи групам насе-
лення для подолання або пом’якшення жит-
тєвих труднощів, підтримки їх соціального 
статусу та повноцінної життєдіяльності. 

Соціальні служби – підприємства, устано-
ви та організації, незалежно від форм власно-
сті і господарювання, а також громадяни, що 
надають соціальні послуги особам, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги [1]. 

Соціальною можна визнати лише таку 
послугу, яка надається безкоштовно або за 
неповну її ринкову вартість, тобто повністю 
або хоч би частково за рахунок держави.  

У ринкових умовах соціальні служби ви-
конують такі основні функції з надання соці-
альних послуг населенню: 

1. Фінансову, яка сформована економіч-
ними відносинами, що виникають у процесі 
створення й використання фондів усіх грошо-
вих коштів, що перебувають у розпорядженні 
установ соціального захисту населення. 

2. Організаційну, яка полягає в чіткому 
розподілі праці за рівнями управління (по 
вертикалі) і за функціями управління (по 
горизонталі), у чіткому розподілі посадових 
обов’язків, раціональній розстановці кадрів. 

3. Прогнозно-планову, яка спрямована 
на розробку стратегії розвитку, правильну 
постановку цілей, їх наочність і конкретні дії 
щодо їх реалізації. 

4. Стимулювальну, що пов’язана з моти-
вацією соціальної праці, підвищенням ква-
ліфікації кадрів, поліпшенням системи опла-
ти праці та винагороди. 

5. Контрольну, яка пов’язана з аналізом 
та своєчасним корегуванням ухвалених рі-
шень при зміні чинників попиту на соціальні 
послуги. 

6. Інформаційну, що пов’язана з органі-
зацією системи збору статистичних даних 
про діяльність установ соціального захисту 
населення й ефективним її використанням. 

Відносини в соціальній сфері регулюють 
Закони України “Про зайнятість населення”, 
“Про основні засади соціального захисту ве-
теранів праці та інших громадян похилого віку 
в Україні”, “Про основи соціальної захищенос-
ті інвалідів в Україні”, “Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”, “Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді 
в Україні”, Кодекс законів про працю тощо. 
Зазначені нормативно-правові акти визнача-
ють права представників соціально вразливих 
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груп на отримання соціальної допомоги, зок-
рема на соціальне обслуговування. 

На взаємозв’язок, взаємодію та взаємо-
залежність соціального забезпечення й со-
ціального захисту населення існує декілька 
точок зору. На думку одних учених, поняття 
“соціальне забезпечення” є більш широким, 
ніж “соціальний захист населення”, на думку 
інших – навпаки [3; 4]. 

Автор вважає, що ці поняття рівноправні 
й реалізуються як самостійні функції держа-
ви, маючи різні джерела фінансування. 
Джерелами фінансування соціального за-
безпечення в ринкових умовах стають поза-
бюджетні грошові фонди. Основним джере-
лом фінансування соціального захисту на-
селення, як і раніше, є державний бюджет. 
Багаторівневими джерелами фінансування 
установ соціального захисту населення ви-
ступають грошові кошти бюджетів трьох рів-
нів: державного, регіонального та місцевого 
самоврядування. Правові засади бюджетної 
системи закріплює Конституція України, ви-
даний на її основі Бюджетний кодекс Украї-
ни та інші законодавчі акти. 

Таким чином, система соціального захи-
сту населення розглянута на основі поло-
жень інституційної теорії з позицій систем-
ного підходу управління економічними сис-
темами як необхідний елемент соціальної 
сфери. Установи соціального захисту насе-
лення розглядаються як інститут системи 
соціального захисту населення, що виконує 
функції надання соціальної допомоги, соці-
ального обслуговування, соціальної підтри-

мки громадян понад гарантоване державою 
соціальне забезпечення. 

ІІ. Постановка завдання 
Загальна мета статті полягає в дослі-

дженні теоретичних і практичних основ дер-
жавної політики у сфері соціального захисту 
населення в Україні, визначення її особливо-
стей в умовах макроекономічної нерівноваги. 

ІІІ. Результати 
Соціальна політика є ключовим чинником 

у діяльності соціально орієнтованої держа-
ви. Соціальна політика – це сукупність 
принципів, рішень, дій суспільних об’єктів, 
що знаходять втілення в соціальних про-
грамах і соціальній практиці з метою задо-
волення соціальних потреб та інтересів лю-
дини, соціальних спільнот і суспільства в 
цілому [5, с. 254]. 

Становлення та розвиток соціальної 
держави України забезпечується відповід-
ними пріоритетами. На кожному етапі свого 
розвитку соціальна держава визначає пріо-
ритети щодо реалізації установлених прин-
ципів, виходячи із ступеня гостроти найваж-
ливіших соціально-економічних та політич-
них проблем. Зміст і пріоритети соціальної 
політики кожної держави на різних етапах її 
розвитку зазнають певної трансформації. 
Економічна політика повинна мати соціаль-
ну орієнтацію, зберігаючи при цьому конку-
ренцію й економічну свободу, заохочуючи 
соціальну функцію приватної власності. 

Таким чином, цілі соціально орієнтованої 
держави можуть бути досягнуті тільки всією 
її політикою, а не застосуванням окремих 
методів соціальної політики (див. рис.). 
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Концепція соціальної держави
(2004 р.)

Об’єкти СЗН
Принципи забезпечення
Пріоритетні соціальні інтереси
Основні напрями державної політики
СЗН
Система забезпечення СЗН

Закони України
“Про державні

соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії”

(2000 р., зі змінами),
“Про соціальні послуги”

(2003 р., зі змінами)

Визначення базових термінів
Правова основа СЗН
Об’єкти СЗН
Суб’єкти СЗН
Принципи забезпечення
Пріоритети соціальних інтересів
України
Основні напрями державної політики
з питань СЗН
Повноваження суб’єктів
Основні функції суб’єктів
забезпечення СЗН
Контроль за здійсненням
заходів щодо забезпечення СЗН

Конституція України (1996 р.)

Зафіксовано, що Україна має
соціальну спрямованість економіки,
прийнято визначення соціально
спрямованої держави (ст. 13)

Закони України,
Постанови Кабміну,
міжнародні угоди,

Укази Президента УкраїниОсновні напрями
соціальної політики

Принципи забезпечення
Стратегічні цілі, пріоритети політики
Завдання політики СЗН
Механізми реалізації державної
політики СЗН

Інфраструктура забезпечення реалізації державної політики СЗН:
органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; Нацбанк України;

органи місцевого самоврядування; інститути громадського суспільства; громадяни

Засади державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення (СЗН)

Соціальна політика держави – стратегічний соціально-економічний напрям у всебічному розвитку громадян,
що забезпечує їм гідний рівень і умови життя та праці; це заходи держави, спрямовані на пом’якшення нерівності

в розподілі доходів притаманними ринковій економіці методами

 
 

Рис. Засади державної політики у сфері соціального захисту населення України (СЗН) 
 

Головна особливість структури системи 
установ соціального захисту населення – її 
цілісність та якісна відмінність від її елемен-
тів. Тому зміна структури завжди пов’язана 
зі зміною якості і навпаки. Таким чином, со-
ціальний захист, який не є чимось матеріа-
льним, являє собою своєрідну характерис-
тику й необхідну передумову життєдіяльно-
сті, прогресивного розвитку та життєздатно-
сті об’єктів управління. Вказані об’єкти існу-
ють і розвиваються в середовищі, парамет-
ри якого формуються під впливом різнома-
нітних факторів, їх сукупність, як правило, 
створює ймовірний рівень соціального захи-
сту населення. Тому державне управління 
соціальною сферою має гарантувати пев-
ний рівень соціального захисту та можливо-
стей задоволення життєвих потреб людини, 
суспільства, держави. Рівень соціального 
захисту залежить від можливостей держави, 
практичних заходів щодо їх ефективної ре-
алізації з боку установ соціального захисту 
населення. 

Актуалізується таке тлумачення соціаль-
ного захисту населення, що спроможне ви-
значити співвідношення потреб суспільства 
й держави з базовими цінностями та вияви-
тися в загальноприйнятому ідеальному або 
нормативному комплексі цілей. 

Успішна державна політика у сфері соці-
ального захисту населення України зале-
жить від ефективності системи установ со-

ціального захисту. На думку автора, одним з 
основних завдань державної соціальної по-
літики стає вдосконалення організаційного 
механізму соціального захисту, забезпечен-
ня соціальних стандартів та надання якісних 
соціальних послуг. Вирішення цього за-
вдання потребує регуляторного впливу з 
боку держави з метою: 

1. Створення умов для ефективного фу-
нкціонування ринкового механізму з надан-
ням конкурентних переваг суб’єктам еконо-
мічних відносин, що активно задіяні в реалі-
зації соціальної політики держави. 

2. Усунення негативних наслідків ринкових 
процесів (кризові явища в економіці, що суттє-
во впливають на результативність установ со-
ціального захисту населення у зв’язку з браком 
коштів на виконання соціальних зобов’язань у 
повному обсязі або їх скорочення). 

3. Захисту національних соціальних ін-
тересів на світовому ринку (дотримання со-
ціальних зобов’язань держави навіть за ви-
мог їх скорочення з боку міжнародних орга-
нізацій, що кредитують українську економіку 
в період макроекономічної нерівноваги). 

4. Розв’язання проблем, які ринковий 
механізм не може вирішити або вирішує не-
ефективно. 

Держава здійснює підтримувальну, ком-
пенсаційну та регуляторну діяльність, вико-
ристовуючи систему заходів та спрямовуючи 
їх на створення бажаних умов для ефектив-
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ної діяльності ринку, підвищення його конку-
рентоспроможності, розв’язання складних 
соціально-економічних проблем розвитку 
національної економіки й суспільства. Для 
забезпечення соціального захисту населення 
вирішальну та стабілізаційну роль відіграють 
рівень і методи державного регулювання, які 
передбачають вибір, підтримку та реалізацію 
пріоритетів державної соціальної політики. 

Ефективність державного управління со-
ціальною сферою в умовах макроекономіч-
ної нерівноваги визначає наявність іннова-
ційних підходів щодо організації, функціону-
вання, оцінювання результативності та 
ефективності державного управління соціа-
льними процесами. Цільова спрямованість 
державного управління зумовлює вивчення 
та аналіз процесів формування, визначення 
мети розвитку суспільства та похідних від 
них цілей діяльності держави, їх оперативне 
корегування. Ефективність системи держа-
вного управління залежить від джерел 
впливу як усередині цієї системи, так і поза 
її межами. За цих умов актуалізується за-
вдання підвищення якості роботи установ 
соціального захисту населення. 

Кризові явища в економіці не тільки не по-
слаблюють ролі держави в управлінні суспі-
льними процесами, а скоріше, посилюють її. В 
умовах фінансово-економічної кризи існує 
потреба у формуванні нових, особливих під-
ходів до забезпечення соціального захисту 
населення. Його попередня модель була роз-
рахована на соціально-економічні відносини, 
притаманні періоду стабілізації економіки. Су-
часна модель має бути адекватною соціаль-
но-економічним процесам в Україні й водно-
час відповідати розробленій концепції соціа-
льної держави, тобто такій, що відрізняється 
за правовими, політичними, етичними та соці-
ально-економічними поглядами від поперед-
ньої. Методологічне переосмислення базових 
питань забезпечення побудови соціально орі-
єнтованої держави дає змогу прийняти про-
блему в цілому та з’ясувати її практичне, при-
кладне значення. 

В Україні на сьогодні створена належна пра-
вова та організаційна основа державного впли-
ву на соціальну сферу. Визначення стратегічних 
цілей соціальної політики в умовах поступового 
і, на жаль, повільного переходу до соціально 
орієнтованої держави здійснюється на націона-
льному, міжнародному, регіональному рівнях та 
на рівні місцевого самоврядування. 

Українське законодавство постійно зміню-
ється та доповнюється, ухвалюються нові 
законодавчі акти, нормативно-правові доку-
менти, які забезпечують юридичні основи 
для розв’язання різнопланових соціальних 

проблем. Україна ратифікувала чимало між-
народних та європейських конвенцій і декла-
рацій, які поки що здебільшого не знайшли 
свого відображення в нормах українського 
законодавства. 

Тому державну політику у сфері соціаль-
ного захисту населення в Україні не можна 
вважати остаточно сформованою як на за-
конодавчому, так і на виконавчому рівні. 
Необхідно виробляти власну модель соціа-
льного захисту населення, продовжувати 
формування мережі соціальних служб у на-
данні якісних соціальних послуг населенню. 

IV. Висновки 
Визначення та забезпечення стратегічних 

цілей соціального захисту населення в умо-
вах поступового переходу до соціально орієн-
тованої держави й з урахуванням впливу мак-
роекономічних чинників на соціальний розви-
ток реалізується на національному, міжнаро-
дному та регіональному рівнях. В умовах по-
силення децентралізації державного управ-
ління найбільш чутливою до непередбачува-
них змін у зовнішньому та внутрішньому се-
редовищах стає система забезпечення соціа-
льного захисту населення на регіональному 
рівні. Виникає суперечність між наявністю ка-
дрового та аналітичного потенціалу й браком 
коштів, ефективних організаційних структур, 
що співпрацюють у сфері соціального захис-
ту. 

Зазначені проблеми потребують відпові-
дного нормативно-правового регулювання 
діяльності соціальних служб, розвитку зако-
нодавства з питань регулювання діяльності 
практичних соціальних працівників, визна-
чення засад щодо партнерства держави й 
недержавних організацій у соціальній сфері. 
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І. Вступ 
На сучасному етапі розвитку України, з 

урахуванням євроінтеграційних та глобалі-
заційних процесів усе частіше актуалізуєть-
ся потреба імплементації досвіду високоро-
звинутих країн у процеси державного 
управління. Однією із центральних країн 
Євросоюзу, структура державного управлін-
ня якої побудована з урахуванням найкра-
щих досягнень європейської спільноти, є 
Франція, тому вивчення її управлінського 
досвіду в усіх сферах життя суспільства має 
важливе наукове та практичне значення. 

Слід сказати, що окреслена проблемати-
ка останнім часом не залишається поза ува-
гою науковців. До неї неодноразово зверта-
лися такі українські вчені, як: І.Г. Бережнюк, 
Є.В. Додін, П.В. Пашко, К.К. Сандровський 
та ін. При цьому розляд національних мит-
них служб у структурно-функціональному 
вимірі як елементів державного управління 
залишився поза увагою науковців. 

ІІ. Постановка завдання 
Однією з умов успішного вдосконалення 

діяльності митної служби України є ретель-
не вивчення зарубіжного досвіду практичної 
організації діяльності митних органів, пра-
вових форм її регламентації, тобто зарубіж-
ного митного законодавства. 

Мета статті – виявити об’єктивні тенденції 
функціонування сучасних митних служб, сфо-
рмулювати й запропонувати можливі варіанти 

розвитку митної системи України в умовах 
реформування державного управління. 

ІІІ. Результати 
Статус митної служби в структурі державно-

го управління різних країн не відзначається 
різноманіттям. Як правило, вона визначається 
як орган виконавчої влади зі спеціальним ста-
тусом. В основному глави цих відомств приз-
начаються найвищим виконавським органом. 
Особливе значення митної служби підкреслю-
ється тим, що навіть у тих країнах, де митні 
органи підпорядковані якому-небудь міністерс-
тву, їх глави призначаються не актами міністра, 
а ордонансами уряду (ради міністрів), зокрема, 
у ст. 13 Конституції Франції 1958 р. зазначено: 
“Директор центрального відомства виявляєть-
ся, таким чином, на вершині адміністративної 
ієрархії. Звичайно, він діє під керівництвом мі-
ністра, але його повноваження випливають з 
його призначення безпосередньо урядом. Це 
обставина, особливо якщо враховувати часті 
зміни міністрів, сприяє не тільки стабільності, а 
й незалежності директорів. Вона ж впливає і на 
характер відносин директора з кабінетом мініс-
тра. Призначення безпосередньо підпорядко-
ваних директорам осіб – заступників директо-
рів і помічників директорів, тобто осіб, що є 
керівниками служб, так само, як і призначення 
директорів, пов’язано з певними формальнос-
тями, що до певної міри обмежують свободу 
міністра й спрямовані на посилення стабільно-
сті державного апарату. На сьогодні призна-
чення цих категорій державних службовців у 
Франції здійснюється спільною ухвалою 
прем’єр-міністра та зацікавленого міністра, від-
повідального за публічну службу” [2, c. 106]. 

Генеральна дирекція митниць і непрямих 
податків Франції підпорядкована Міністерст-
ву економіки, фінансів і бюджету. Порядок 
створення, реорганізації, ліквідації самих ми-
тних органів відрізняється залежно від пов-
новажень глави митного відомства, а також 
виду митного органу. Нові управління, мит-
ниці, бюро створюються наказом міністра за 
пропозицією генерального директора голов-
ного управління (дирекції) митниць і непря-
мих податків. Генеральний же директор 
утворює й скасовує митні бригади (пости). 

Майже в усіх країнах, і Франція не є ви-
нятком, єдиноначальне безпосереднє 
управління митною справою здійснюється 
керівником центрального органу, який, у 
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свою чергу, підзвітний керівникам вищих 
галузевих виконавчих структур. При главі 
відомства існує колегіальний орган, який, по 
суті, є дорадчим. Обсяг повноважень керів-
ника митної служби встановлюється в наці-
ональних законах, підзаконних актах уряду. 
Міністр може обмежувати компетенцію де-
яких бюро, створювати та наділяти додат-
ковими повноваженнями інші бюро, за до-
помогою яких деякі митні операції викону-
ються ефективніше. Це виражається, на-
приклад, у тому, що деяким бюро надається 
виняткове право на виробництво тих чи ін-
ших митних операцій, застосування певного 
митного режиму або оформлення конкрет-
них видів товарів або транспортних засобів. 
Компетенція митних бюро визначається до-
датковими нормативними актами – ухвала-
ми міністра, у них же дається перелік діючих 
бюро. Ухвали міністра фінансів можуть ви-
значати умови застосування деяких глав, 
статті митного кодексу, на що є пряма вказі-
вка в самому кодексі, а також встановлюва-
ти інші, ніж передбачені в ньому, умови ви-
конання диспозицій його статей (наприклад, 
терміни). Міністр фінансів Франції визначає 
основні правила стягування платежів, вста-
новлює загальні правила про розстрочку, 
відстрочення їх сплати, випадки звільнення 
від податків. Проте у випадках, вказаних у 
митному кодексі, це його повноваження об-
межується необхідністю затвердження ух-
вали главами інших зацікавлених мініс-
терств, наприклад міністра промисловості. 
Повноваження міністра поширюються на 
правила застосування нетарифних заходів 
регулювання у сфері митної справи. Ухвали 
міністра фінансів дають інтерпретацію стат-
тям товарної номенклатури, встановлюють 
правила, які слід застосовувати при визна-
ченні країни походження товарів, а також 
випадки, коли це визначення необов’язкове, 
випадки обов’язкової верифікації ваги та 
способу пакування товару. 

Важливими видаються рішення міністра 
фінансів Франції щодо учасників зовнішньо-
економічної діяльності. Він підписує дозволи 
на діяльність митного представника (упов-
новаженого, брокера) за поданням генера-
льного директора й після повідомлення від-
повідного комітету міністерства. У цьому 
рішенні вказується перелік бюро, в яких має 
чинність цей дозвіл. Він також має право на 
відкликання ліцензій, визначення переліку 
осіб, які надають послуги з митного оформ-
лення і їх повноважень (ст. 87 Митного ко-
дексу Франції) [1]. 

У сфері самого митного оформлення мі-
ністр фінансів Франції також має цілий ряд 
повноважень: встановлює терміни знахо-
дження товарів під певним митним режимом 
(особливо це стосується режимів митних 
складів різних видів), створює митні склади, 

визначає процедуру й умови їх функціону-
вання, перелік операцій, виконуваних ними. 
Це повноваження обмежене необхідністю 
винесення з даного питання декрету держа-
вної ради за поданням міністра фінансів. 
Міністр має право визначати, обмежувати 
способи використання товарів при ввезенні 
їх на митну територію Франції, затверджу-
вати перелік товарів, що підпадають під пе-
вний митний режим (склад, тимчасове вве-
зення). Ряд рішень щодо застосування мит-
них режимів міністр фінансів уповноваже-
ний приймати спільно з главами інших заці-
кавлених відомств. Так, правила тимчасово-
го вивозу товарів на переробку поза митною 
територією встановлюються за погоджен-
ням з міністром промисловості, що забезпе-
чує ухвалення компетентнішого рішення 
(ст. 158 Митного кодексу (МК) Франції). 

Основоположні рішення з питань митної 
справи, як і будь-якої сфери державного 
управління, визначають найвищі органи 
державної влади – парламент і уряд (як ор-
гани загальної компетенції). Парламент за-
тверджує митний тариф (ст. 34 Конституції 
Франції), забезпечує митну й торгову єд-
ність території країни, роботу митної варти. 
Особливим статусом володіють службовці 
митних бригад. Митні бригади – особливі 
підрозділи, їх співробітники мають форму, 
особливий дисциплінарний статут, хоча 
вважаються також цивільними службовця-
ми. Стаття 56 МК Франції передбачає носін-
ня зброї працівниками бригад і регулює 
правила його застосування. Бригади мають 
свої загони й усередині території країни. 

Практика показує, що підпорядкування 
митних органів якому-небудь міністерству 
обмежує їх компетенцію у сфері правоохо-
ронної діяльності, як це відбувається, напри-
клад, у Франції. Право посадовців митної 
служби в цій країні на ухвалення самостійних 
рішень у правоохоронній сфері обмежене 
чинним законодавством. Багато процесуаль-
них дій, не кажучи вже про оперативно-
розшукові заходи, робляться лише після їх 
погодження з поліцією, жандармерією й ін-
шими органами, у деяких випадках – з 
обов’язковою участю цих служб. За загаль-
ним правилом право розслідування право-
порушення належить органам поліції, що пе-
ребувають під контролем прокуратури. Спів-
робітники митниці здійснюють діяльність зі 
збирання доказів, дізнання. Обмеженим є 
перелік посад для виробництва тих чи інших 
процесуальних дій (ст. 323 МК Франції). 

Функціональне навантаження митної служ-
би Франції стандартне для цього органу влади. 
Митні органи Франції стягують: податки на на-
фту, продукти її переробки, крім чисто митних 
зборів ПДВ, специфічний податок на нафтоп-
родукти, стягуваний під час вступу на внутріш-
ній ринок країни; здійснює фіскальний конт-
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роль не тільки за імпортерами нафтопродуктів, 
а й за їх виробництвом, утилізацією. Особливо 
підкреслюється роль митниці в цьому питанні, 
оскільки це 10% всього бюджету і 1/2 всіх мит-
них доходів; спеціальний морський акциз для 
захисту промислового виробництва місцевих 
поселень у портових департаментах; спеціа-
льний податок на транспортні засоби – “по-
даток з коліс”. Спочатку його стягувала головна 
дирекція з податків і зборів, а митні органи – 
тільки з іноземних транспортних засобів; пода-
тки на засоби повітряного транспорту; портові 
збори; спеціальний податок на предмети роз-
коші (вироби з дорогоцінних металів, предмети 
мистецтва, колекційні об’єкти, предмети старо-
вини); збори, стягувані з національних товарів 
іншими органами: ПДВ; спеціальний податок 
на дерево, олії та масла тваринного похо-
дження; непрямий податок на споживання, що 
поширюється на так звані тропічні товари (чай, 
кава тощо) [4]. Крім перелічених, слід назвати 
додаткові функції митниці, не пов’язані з пере-
міщенням товарів і транспортних засобів через 
митний кордон. Деякі з них вже були названі 
вище: участь у регулюванні морських судів, 
вимірювання водотоннажності, зберігання 
морських іпотек, участь в операціях з порятун-
ку на морі тощо. 

Таким чином, як функціональна, так і 
структурна композиція митної служби Фран-
ції відповідає світовим стандартам. Генера-
льне управління митниць і непрямих подат-
ків міністерства економіки і фінансів Франції 
має секретаріат і мережу різних технічних 
бюро, розділених на шість функціональних 
відділів: кадрів і бюджету, організаційно-
адміністративний, статистики й інформації, 
зовнішньоторговельних операцій, юридич-
ний, оподаткування нафтопродуктів і транс-
порту. У межах юридичного відділу діє чо-
тири підрозділи: правовий, консультатив-
ний, заборон публічного характеру, бороть-
би з правопорушеннями. Серед основних 
підрозділів відділу зовнішньоторговельних 
операцій – служби регулювання процедури 
митного очищення, зовнішньоторговельного 
обігу сільськогосподарських і промислових 
товарів, координації європейської й міжна-
родної співпраці тощо. 

Структура має трирівнєву ієрархію. До 
вищого рівня належать центральні митні 
служби Франції, які: беруть участь у розробці 
митної політики держави; розробляють зако-
нопроекти, що відносяться до митної справи; 
здійснюють керівництво підпорядкованими 
структурами, контроль за їх діяльністю; ви-
рішують питання організації митної служби. 
Управління генеральної дирекції Франції ви-
діляються залежно від напрямів: законодав-
чих проектів, міжнародної співпраці, митних 
платежів, вирішення конфліктів, роботи з пе-
рсоналом. Начальники управлінь є заступни-
ками генерального директора та володіють 

повнотою компетенції на всій території краї-
ни, але в межах свого напряму. Інспекція зо-
внішніх служб веде справи з основних про-
блем зовнішніх служб, а також стежить за 
виконанням ними директив вищих інстанцій. 
Зовнішні служби включають національні 
служби, що здійснюють свою компетенцію на 
всій території країни й регіональні служби, які 
діють у рамках певного регіону. 

Національні митні служби у Франції підпо-
рядковані безпосередньо генеральному дире-
ктору і створені для виконання ряду функцій. 
Організаційна структура цих служб виглядає 
так: національна дирекція статистики зовніш-
ньої торгівлі; національні дирекції розсліду-
вання і дізнання; служба фінансового контро-
лю розрахунків з іноземними учасниками ЗЕД 
(її функції: здійснення фінансового контролю 
за розрахунками з іноземними учасниками 
ЗЕД, контроль за фінансово-господарською 
діяльністю національних учасників ЗЕД); 
управління підготовки кадрів (здійснює керів-
ництво навчальними закладами). 

Організація зовнішніх (периферійних) мит-
них служб Франції має подвійну (регіональну і 
міжрегіональну) структуру. На території держа-
ви діють 37 регіональних дирекцій, включаючи 
чотири портових. Поділ на дирекції часто не 
збігається з адміністративно-територіальним 
розподілом. Керівник регіональних дирекцій 
(управлінь) володіє повнотою компетенції в 
межах свого територіального управління. Усі 
регіональні дирекції згруповані в дев’ять міжре-
гіональних управлінь, які, головним чином, від-
повідають районам однорідної спеціалізації 
(наприклад, обслуговування франко-бельгійсь-
кого кордону або робота на Середземноморсь-
кому узбережжі). Начальники міжрегіональних 
управлінь зобов’язані забезпечувати одномані-
тний підхід до основних напрямів адміністрати-
вної діяльності митниці; вони володіють рядом 
повноважень для забезпечення виконання да-
них функцій, зокрема, у тому, що стосується 
організації діяльності з боротьби із шахрайст-
вом і контрабандою [3; 5, p. 102]. Другий рівень 
управлінської структури становлять регіональні 
органи: регіональні управління, які діють у мит-
них округах. Митні округи об’єднані в міжрегіо-
нальні утворення по економічних регіонах, на 
чолі яких – міжрегіональний директор або на-
чальник міжрегіональної служби. Регіональні 
управління займаються вирішенням в адмініс-
тративному порядку спорів з митних питань у 
митних округах, тобто представляють митниці 
в адміністративних трибуналах, контролюють 
діяльність нижчих структур у межах своєї ком-
петенції. Для вирішення питань фінансування 
митних органів створені регіональні казначейс-
тва, очолювані головним скарбником, що за-
ймається всіма фінансовими потоками митної 
служби регіону. Служби контролю за комерцій-
ними операціями виконують такі функції: ви-
значення розміру оподаткування для товарів; 
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стягування митних платежів і інших сум, збір 
яких покладений на митні органи; контроль за 
дотриманням правил стягування митних збо-
рів; проведення операцій з митного оформ-
лення. 

Слід підкреслити особливість організації 
цієї служби, яка полягає в тому, що в руках 
одного інспектора зосереджені адміністра-
тивні й фінансові (розрахункові) функції, що 
є відхиленням від принципу розподілу служб 
з розрахунку і стягування (оформлення пла-
тежів), поширеного у фінансовій сфері. Фун-
кція контролю розподілена в регіоні між бю-
ро, які складаються зі штату інспекторів, 
контролерів, працівників з правопорушень, 
підпорядкованих скарбнику. Розрізняють 
три категорії бюро: бюро “загальної компе-
тенції”, в яких оформляються всі види това-
рів, крім заборонених до обігу, і можуть бути 
заявлені всі види митних режимів, крім тих 
операцій, які відносяться до компетенції 
спеціалізованих бюро, бюро “обмеженої 
компетенції”, функціонують тільки у сфері 
прикордонного оформлення, операцій з 
оформлення туристів і багажу, у деяких ви-
падках з міжнародного транзиту; спеціалізо-
вані бюро, оформляються окремі групи то-
варів: нафта й нафтопродукти, дорогоцінні 
матеріали, предмети мистецтва, колекцій 
старовини тощо. Ще одним елементом дру-
гого рівня управління є служби нагляду, які 
спільно з прикордонною службою ведуть 
боротьбу з несанкціонованим перетинанням 
кордону, а також з контрабандою й іншими 
митними злочинами. Ця робота здійснюєть-
ся через діяльність митних бригад. 

Третій рівень управлінської структури – 
митниці, що становлять організаційний і фу-
нкціональний фундамент системи, оскільки 
саме тут виробляється основна частина 
власне митних і супутніх операцій. У Франції 
таким органом виступає служба з комерцій-
них операцій – служба бюро, яка займаєть-
ся збором митних платежів та інших подат-
ків і зборів, стягування яких покладене на 
митні органи й пов’язане, головним чином, з 
операціями з розмитнення, які складаються 
з огляду товарів, обчислення та стягування 
платежів, застосування правил товарообмі-
ну. Ці дії здійснюються митними бюро, роз-
ташованими як на кордонах, так і всередині 
країни. Велика частина внутрішніх бюро 
об’єднані в мережу регіональних центрів з 
розмитнення, які пропонують свої послуги 
експортерам і імпортерам, що розташовані 
в регіоні й найчастіше використовують про-
цедуру розмитнення на місці. Бюро має три 

секції (відділи), відповідальні відповідно за 
контроль за документацією, розрахунково-
касові операції й огляд товарів. Деякі спеці-
алізовані бюро займаються оформленням 
тільки окремих видів товарів, наприклад, 
коштовних каменів, хутра й хутровини, наф-
топродуктів. Існують також так звані бюро з 
обмеженою компетенцією, які займаються 
оформленням і контролем або тільки това-
рів, або пасажирів, або міжнародного тран-
зиту. За винятком великих відділів, очолю-
ваних начальниками служб, бюро на місцях 
мають подвійне підпорядкування: з одного 
боку, це вищий митний орган, а з іншого – 
представник місцевої адміністрації, завіду-
вач збору державних податків. Для вико-
нання функції контролю митного оформлен-
ня створена мережа контрольних служб так 
званих митних бригад (постів), розташова-
них як уздовж кордону, так і по всій митній 
території держави. Вони займаються в ос-
новному контролем за фізичними особами і 
їх багажем, а також контролем за транспор-
тними засобами. 

IV. Висновки 
Вибір оптимальної моделі управління 

митною службою в системі державного 
управління, адекватної періоду його актив-
ного реформування, зближення національ-
них економічних систем, інтенсифікації гло-
балізаційних процесів зумовлені соціальною 
місією митної служби, її принципами й стра-
тегічними цілями. Франція в цьому плані є 
взірцем значних управлінських новацій та 
досягнень. У зв’язку з тим, що митна служба 
України перебуває в процесі модернізації й 
адаптації як до стандартів Всесвітньої мит-
ної організації, так і до європейських, пот-
реба в аналізі зарубіжного досвіду з метою 
виявлення загальних закономірностей їх 
діяльності й специфіки їх організації в конк-
ретних країнах очевидна. 
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Annotation 
The article considers ways of the optimiza-

tion in state administration of ethno-national 
processes. The directions of mechanisms of 
state regulations of ethno–national processes 
in regional level have been determined and the 
ways of their optimization have been offered. 

Анотація 
Висвітлено шляхи вдосконалення держа-

вних механізмів управління етнонаціональ-
ними процесами з метою дослідження опти-
мальних напрямів етнополітики держави. 

Ключові слова 
Державні механізми, оптимізація, етно-

національні процеси. 
І. Вступ 
Вирішення суперечностей становлення 

України як незалежної держави неможливе 
без урахування регіональних особливостей 
різних етнічних спільнот, які мешкають на її 
території. Недооцінювання таких особливос-
тей зумовлює загрозу міжетнічних конфліктів, 
сепаратистських настроїв, ескалацію полі-
тичної нестабільності в державі та загрози її 
територіальної цілісності. У цьому контексті 
набуває актуальності проблема оптимізації 
механізму державного управління етнонаці-
ональними процесами на регіональному рів-
ні. 

Результативність державного управління 
етнонаціональними процесами безпосеред-
ньо залежить від рівня узгодженості рішень 
на центральному й регіональному рівні, ви-
знання правомірності державних рішень 
представниками етнічних груп. 

Проблемі управління етнонаціональними 
процесами присвячено чимало праць як у віт-
чизняній, так і в зарубіжній науці. Концептуа-
льні засади етнополітики стали предметом 
досліджень зарубіжних авторів: Г. Айзекса, 
Б. Андерсона, Г. Ван Амерсфорта, М. Вебера, 
Ю. Ґабермаса, Ф. Гекманна, Е.Ґелнера, 
К. Ґіртца, Ф. Капоторті, В. Кімлічки, О. Клай-
неберга, Е. Сміта, Д. Турка, Р. Шермергорна, 
П. Штомпки та ін. Вивченню етнонаціональних 
проблем розбудови України та пошуку шляхів 
удосконалення механізмів державного ре-
гулювання міжнаціональних відносин присвя-
чені праці вітчизняних учених: О. Антонюка, 
І. Варзара, М. Вівчарика, В. Даниленка, В. Єв-
туха, О. Картунова, Ю. Куца, І. Кураса, 
О. Майбороди, О. Малиновської, А. Михненка, 

Л. Нагорної, П. Надолішнього, М. Обушного, 
І. Онищенко, М. Пірен, А. Пойченка, 
В. Ребкала, Ю. Римаренка, Т. Сенюшкіної, 
В. Скуратівського, В. Трощинського, Л. Шкля-
ра, М. Шульги, Р. Чілачави та ін. 

Концептуальні засади механізмів держав-
ного управління висвітлено в працях провід-
них вітчизняних та зарубіжних учених у галузі 
управління: В. Авер’янова, О. Амосова, Г. Ас-
тапової, Г. Атаманчука, В. Бакуменка, І. Бу-
лєєва, П.Єгорова, О.Єрьоменко-Григоренка, 
В. Князєва, О. Ковалюка, В. Коломийчука, 
О. Коротича, М. Круглова, А. Кульмана, 
А. Леонової, М. Лесечка, Ю. Лисенка, В. Ма-
линовського, О. Машкова, Н. Мойсеєва, І. На-
дольного, Н. Нижник, О. Оболенського, 
Г. Одінцової, В. Ребкала, Р. Рудніцької, З. Ру-
м’янцева, Ю. Сурміна, В. Токовенко, Ю. Ти-
хомирова, Л. Троянівського, Л. Хоперської, 
Л. Юзькова та ін. 

Інтерес науковців до регіональних про-
блем етнополітики останніми роками сприяв 
їх теоретичному осмисленню. Незважаючи 
на суттєві теоретичні здобутки вітчизняної 
науки державного управління, поки що не 
вироблено чітких механізмів її реалізації. 
Особливо це стосується державного управ-
ління міжетнічними відносинами на регіона-
льному рівні. Окремі спроби аналізу міжет-
нічних проблем у місцях компактного про-
живання національних меншин у Криму, у 
Чернівецькій та Закарпатській області не 
перетворилося на системну працю щодо 
оптимального використання механізмів 
державного управління етнонаціональними 
процесами на регіональному рівні. Тому 
проблему в цілому жодною мірою не можна 
вважати вичерпаною з наукового погляду. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – висвітлити наукові підходи 

до оптимізації механізмів державного 
управління етнонаціональними процесами 
на регіональному рівні. Досягнення мети 
передбачає вирішення таких завдань: 
– визначити теоретичне і практичне зна-

чення поняття “механізм державного 
управління”; 

– дослідити складові процесу оптимізації 
державного управління; 

– сформулювати основні напрями вдоско-
налення механізмів державного управ-
ління етнонаціональними процесами. 
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ІІІ. Результати 
“Механізм державного управління” – скла-

дна управлінська категорія. Аналіз літератури 
стосовно теоретичного змісту цього поняття 
показує неоднозначність його використання. 
Так, на думку В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка, 
механізми державного управління у функціо-
нальному змісті – це “практичні заходи, засо-
би, важелі, стимули, за допомогою яких орга-
ни державної влади впливають на суспільст-
во, виробництво, будь-яку соціальну систему 
з метою досягнення поставлених цілей” [3]. 
Комплексний механізм державного управлін-
ня визначається як “система політичних, еко-
номічних, соціальних, організаційних і право-
вих засобів цілеспрямованого впливу органів 
державного управління” [3, с. 228]. Отже, за-
гальна схема механізму державного управ-
ління тотожна загальній схемі людської діяль-
ності, що містить рішення, цілі, дії та резуль-
тати діяльності. 

На функціональному змісті механізму 
державного управління сконцентровує свою 
увагу О.Б. Коротич. На його думку, механізм 
управління (зокрема, державного) – це пев-
не знаряддя для здійснення цілеспрямова-
них перетворень. Це сукупність способів, 
методів, важелів, за допомогою яких суб’єкт 
управління впливає на об’єкт управління 
для досягнення певної мети [4]. Отже, тео-
ретичним значенням поняття “управління” 
визнається форма суб’єктно-об’єктних від-
носин, практичним – цілеспрямований 
вплив суб’єкта управління на об’єкт. 

Р.М. Рудницька, О.Г. Сидорчук і О.М. Сте-
льмах головний акцент роблять на практично-
му значенні механізму державного управління. 
На їх думку, механізм державного управління – 
це штучно створена складна система, призна-
чена для досягнення поставлених цілей, яка 
має визначену структуру, сукупність правових 
норм, методи, засоби, інструменти державного 
впливу на об’єкти управління [5]. Отже, практи-
чне значення державного управління полягає в 
можливості впливу суб’єкта управління на 
об’єкт у межах штучно створеної системи. 

Узагальнюючи всі варіанти визначення 
механізмів державного управління, О. Фе-
дорчак доходить висновку про два основні 
підходи до визначення: структурно-органі-
заційний та структурно-функціональний. 
Перший підхід характеризує механізм як 
“сукупність установ”, через які здійснюється 
“державне керівництво суспільством”. Другій 
підхід акцентує увагу не тільки на організа-
ційній основі його побудови, але й на його 
динаміці, реальному функціонуванні. Відпо-
відно до узагальнення О. Федорчак “усі ная-
вні механізми управління поділяє на три 
типи: механізми-знаряддя (інструменти), ме-
ханізми-системи (набір взаємопов’язаних 
елементів) та механізми-процеси (послідов-
ність певних перетворень)” [6]. Спільною 

рисою всіх механізмів управління є те, що 
вони обов’язково включають об’єкти управ-
ління, суб’єкти управління та взаємовплив 
між суб’єктами та об’єктами управління. 

Визнання можливості взаємовпливу між 
суб’єктами та об’єктами державного управ-
ління відкриває нові можливості для його 
вдосконалення. Найбільш перспективна фо-
рма вдосконалення механізму державного 
управління – це його оптимізація. За справе-
дливим зауваженням І.І. Черленяк, питання 
оптимізації державного управлення не варто 
плутати із завданням підвищення їх ефекти-
вності. Ефективність державного управління, 
як правило, пов’язується із встановленими 
наперед критеріями оцінювання, що детер-
мінованими минулим розвитком організації. 
Виникають ситуації, коли потрібно “вибирати” 
рішення не тільки серед можливих, а й серед 
неможливих варіантів, коли аналогічного до-
свіду в минулому не було, тобто серед тих 
варіантів, які будуть створені в майбутньому. 
Вибір на межі можливого та неможливого 
можна більш адекватно описати концепцією 
оптимальності [8]. 

Завдання оптимізації механізмів держав-
ного управління набуває актуальності, коли 
потрібно обирати із сукупності відомих аль-
тернатив однин варіант. Це явище можна 
охарактеризувати як “пошук оптимального 
вибору”, але і в цьому випадку теоретичним 
змістом оптимальності є вибір одного з ва-
ріантів. Отже, головною складовою процесу 
оптимізації є свобода вибору, яка не може 
обмежувати суб’єкт державного управління 
лише вибором існуючих варіантів. Оптимі-
зація, що включає в себе свободу вибору, 
завжди об’єднує групи існуючих та неісную-
чих варіантів-можливостей. Об’єднання 
двох груп оптимізацій не є її остаточною 
умовою. Окрім двох базових груп, складо-
вими процесу оптимізації державного управ-
ління можуть стати бажані, затребувані, по-
трібні або очікувані суспільством варіанти – 
можливості. 

Оптимальне для суб’єкта управління рі-
шення або “краще з реально можливих” мо-
же знаходитися не тільки у сфері бажаного 
варіанта, але й очікуваного суспільством. 
Практичне значення такого варіанта оптимі-
зації означає відкладання бажаного рішення 
в часі. Жорсткий вплив суб’єкта державного 
управління на об’єкт може відхилятися як 
неоптимальний або невчасний. Як правило, 
це означає інтеграцію жорсткої владної вер-
тикалі з горизонтальними елементами сус-
пільної структури – органами самовряду-
вання або можливість діагональних комуні-
кацій з автономними органами державного 
управління одного рівня. 

Другою складовою оптимізації державно-
го управління стають аргументи, що обґрун-
товують своєчасність трансформації тради-
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ційної моделі державного управління. Недо-
статня обґрунтованість рішення здатна під-
мінювати оптимізацію відносин у системі 
“суб’єкт – об’єкт” або “держава – регіон” на 
латентну форму потурання. Прихована фо-
рма потурання, що супроводжується демон-
страцією надкерованості, за Ж. Бордіяром, 
небезпечна тотальною дерегуляцією всієї 
суспільної системи. “Натовпи”, які в цьому 
випадку виходять на політичну арену, “не 
можуть бути керовані ніякою політичною 
владою, але вони породжують ілюзії влади, 
ілюзії бути владою”. Виникає реальна небе-
зпека створення “гіперреальності”, “симу-
лякрів” та “банальної стратегії”, в умовах 
якої контроль раціонального чи іронічного 
суб’єкта над об’єктом уже неможливий. 

Передчасна або невміла оптимізація 
суб’єктно-об’єктних відносин або відцентро-
вих тенденцій у державному управлінні на-
гадує “шизофренічний” перехід суб’єкта на 
бік об’єкта. Виникає масове “зачарування 
безглуздості”, що виключає позицію та кате-
горії суб’єкта – “час”, “простір”, “детермі-
нація”, “мета”. Цей стан постмодерного світу 
Ж. Бодріяр характеризує як стан “після ор-
гії”. Він пише: “Якби мені треба було дати 
назву сучасному стану речей, я сказав би, 
що це – стан після оргії. Оргія – це кожен 
вибуховий момент у сучасному світі, це мо-
мент звільнення в будь-якій сфері” [2, с. 56]. 
Ціною такого звільнення є суцільний суспі-
льний хаос. 

Головним аргументом, що обґрунтовує 
вчасність трансформації суб’єктно-об’єктних 
відносин та відносин у системі “держава – 
регіон”, є існування головної ланки горизон-
тальної структури – громадянського суспі-
льства. Головною ознакою громадянського 
суспільства є наявність мережевої структу-
ри її організації. Найреальнішу й надпотуж-
ну мережу сучасного українського суспільс-
тва становлять етнічні меншини. Відносини 
органів державного управління з мережею 
етносів, характер регулювання етнонаціо-
нальних процесів є показником готовності 
до трансформації. 

З одного боку, горизонтальна спрямова-
ність міжетнічних та міжнаціональних відно-
син є своєрідним викликом будь-якій адміні-
стративній системі. Вітчизняні дослідники 
справедливо зазначають, що управління 
міжнаціональними відносинами в країні 
здійснюється непослідовно, без належного 
аналітичного, моніторингового, науково-
методичного та інституціонального забезпе-
чення. Це призвело до виникнення пробле-
ми у сфері відносин держави з її регіонами, 
поширення теми регіонального федераліз-
му та сепаратизму. З іншого боку, перетво-
рення управлінської вертикалі на управлін-
ську горизонталь являє собою ефект підви-
щення результативності через використан-

ня взаємозв’язків і взаємопосилення різних 
видів діяльності. Така організація ефектив-
ного співробітництва дістала назву “синер-
гія” [7]. 

Синергетика етнополітичного менеджме-
нту є найбільш реальним проявом оптимі-
зації механізму державного управління. Са-
ме тут найчастіше виникають ситуації, коли 
треба “вибирати” серед неіснуючих варіан-
тів рішення, аналогічного досвіду якого в 
минулому не було. Це є постійний вибір на 
межі існуючого та неіснуючого. Подвійна 
синергія має місце під час управління етно-
національними процесами на регіональному 
рівні. Саме на регіональному рівні найчас-
тіше відбувається визначення оптимально 
необхідних операцій, що забезпечують ре-
гулювання етнонаціонального процесу. Не 
випадково, відповідно до законодавства 
України, органи, які займаються питаннями 
етнонаціонального розвитку, у тому числі 
його управлінням, повинні створюватись і 
функціонувати не тільки на центральному, 
але й на місцевому рівні. 

На сьогодні структурні підрозділи з пи-
тань національних меншин і міграції створе-
ні практично при всіх обласних державних 
адміністраціях, а також у кількох містах з 
поліетнічним складом населення: Київ, Се-
вастополь, Ужгород. Функції регіональних 
структурних підрозділів узгоджені із законо-
давчими актами, що регулюють діяльність 
державних адміністрацій. Так, реалізація 
програм національно-культурного розвитку 
меншин – у місцях компактного проживання 
корінних народів і національних меншин 
здійснюється місцевими державними адмі-
ністраціями відповідно ст. 119 Конституції 
України. Виконання законодавства щодо 
національних меншин і міграції, свободу 
думки і слова, свободи світогляду й віро-
сповідання забезпечує також місцева дер-
жавна адміністрація (відповідно до ст. 25 
Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”). 

В етнополітичному менеджменті України 
задіяно широке коло неурядових організа-
цій, які намагаються впливати на форму-
вання й реалізацію державної політики у 
сфері міжетнічних відносин. Так, ст. 5 Зако-
ну України “Про національні меншини в 
Україні” передбачено, що в Україні може 
функціонувати такий орган, як Рада пред-
ставників громадських об’єднань національ-
них меншин. Цей орган функціонує як кон-
сультаційно-дорадчий. На сьогодні такий 
орган створений при Державному комітеті 
України у справах національностей і релігій 
при Президентові України. Рада при Прези-
дентові в своїй діяльності керується Поло-
женням про Раду представників громадсь-
ких організацій національних меншин Украї-
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ни, яке затверджене Указом Президента 
України від 22.07.2000 р. 

Практично вся робота рад зводиться до 
моніторингу поточного становища націона-
льних меншин, аналізу законодавства в цій 
сфері, а також розробки пропозицій щодо їх 
поліпшення. До основних завдань і функцій 
Ради представників громадських організацій 
національних меншин України належить: 
– підготовка пропозицій щодо формуван-

ня державної етнонаціональної політи-
ки, забезпечення прав національних 
меншин України, їх участі в процесах 
створення держави; 

– аналіз стану виконання законів України, 
актів Президента України й Кабінету Мі-
ністрів України з питань етнонаціональ-
ної політики, тенденцій і перспектив ет-
нонаціонального розвитку України, ста-
новища національних меншин України; 

– розгляд стану вирішення політико-
правових, соціально-економічних, куль-
турних, освітніх, мовних та інших про-
блем, пов’язаних з діяльністю націона-
льних меншин України, підготовка від-
повідних пропозицій органам виконавчої 
влади з метою ефективного вирішення 
таких проблем; 

– розгляд проектів законів, актів Президе-
нта України й Кабінету Міністрів України, 
міжнародних договорів, цільових про-
грам, затверджених органами виконав-
чої влади, які стосуються національних 
меншин України, і підготовка стосовно 
них своїх пропозицій; 

– внесення в установленому порядку про-
позицій з питань етнокультурного розви-
тку національних меншин України, які 
вимагають правового врегулювання; 

– внесення пропозицій щодо запобігання 
випадкам дискримінації, ворожого став-
лення або насильства на підставі етніч-
ної, культурної, мовної або релігійної 
самобутності; 

– розробка та внесення в установленому 
порядку пропозицій щодо забезпечення 
виконання зобов’язань України за між-
народними договорами, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України; 

– внесення пропозицій щодо організації й 
проведення всеукраїнських і міжнарод-
них конференцій, форумів, симпозіумів з 
питань національних меншин України. 

У системі етнополітичного менеджменту 
важливе місце належить діяльності націо-
нально-культурних товариств, яких в Україні 
нараховується близько 1200. Але тільки 33 з 
них мають всеукраїнський статус, інші – ре-
гіональний і місцевий. З усіх національних 
меншин України лише 38 створили свої ор-
ганізації. Останнім часом на їх базі виника-
ють фонди, центри, асоціації тощо, напри-

клад, Асоціація єврейських організацій і об-
щин, Асоціація національних болгарських 
товариств, Асоціація національно-
культурних товариств України тощо. Зако-
нодавча база діяльності громадських орга-
нізацій національних меншин визначається 
Законом України “Про об’єднання громадян” 
та Законом України “Про національні мен-
шини в Україні” [1, с. 17–18]. Напрями їх ді-
яльності визначають пошуки варіантів мож-
ливого впливу на прийняття рішень органа-
ми державного управління. 

IV. Висновки 
Узагальнюючи все вищесказане, дохо-

димо висновку, що оптимізація механізму 
державного управління етнополітичними 
процесами відбувається переважно на регі-
ональному рівні. Це, перш за все, пошук 
балансу між суб’єктами та об’єктами етно-
політичних процесів. Виправданий перероз-
поділ повноважень у суб’єктно-об’єктних 
відносинах механізму державного управлін-
ня створює ефект підвищення результатив-
ності. Оптимізація співробітництва головних 
елементів механізму державного управління 
створює синергію подальшого розвитку ет-
нополітичного менеджменту в системі “дер-
жава – регіон”. 

Оптимізація регіонального етнополітич-
ного менеджменту відбувається шляхом 
вибору рішення в ситуації, коли аналогічно-
го досвіду в минулому не було. Саме тому 
складовим елементом оптимізації етнополі-
тичного менеджменту в регіональному ме-
ханізмі є створення Рад представників гро-
мадських об’єднань національних меншин. 
Відсутність аналогічного досвіду в минулому 
спрямовує основні завдання рад до моніто-
рингу поточного становища національних 
меншин регіону та аналізу законодавства у 
сфері міжнаціональних відносин. Саме у 
взаємодії органів державного управління та 
представництв громадськості відбувається 
розробка пропозицій щодо формування 
ефективної державної етнонаціональної 
політики, забезпечення прав національних 
меншин України, їх участі в процесах ство-
рення держави. 
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Annotation 
In the article the condition and prospects of 

development and improvement of system of 
the government by ground resources of 
Ukraine is determined. 

Анотація 
У статті визначено стан і перспективи роз-

витку та вдосконалення системи державного 
управління земельними ресурсами України. 
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система державного управління земельни-
ми ресурсами. 

І. Вступ 
Земля – найцінніше природне багатство 

й головне джерело існування людства. У 
процесі використання землі люди вступають 
у різноманітні відносини, які в комплексі 
становлять систему земельних відносин 
суспільства. Перехід аграрного сектора еко-
номіки України до ринку потребує відповід-
них змін у земельних відносинах, зокрема у 
відносинах щодо володіння, користування й 
розпорядження земельними ресурсами. 

Проблеми державного регулювання зе-
мельних відносин на теоретичному рівні 
вивчало багато вчених. Особливості фор-
мування й напрями розвитку земельних від-
носин в умовах ринкової економіки дослі-
джували І. Бистряков, Д. Гнаткович, В. Гор-
лачук, Г. Гуцуляк, А. Даниленко, Б. Дани-
лишин, Д. Добряк, С. Дорогунцов, П. Казь-
мір, М. Лавейкін, Л. Новаковський, П. Саб-
лук, А. Сохнич, М. Ступень, В. Трегобчук, 
А. Третяк, М. Федоров, А. Юрченко та ін. 

Між тим, окремі питання залишаються ще 
недостатньо дослідженими, зокрема, теоре-
тико-методичні основи земельних відносин, 
питання організації земельного ринку, ком-
плексні дослідження організаційно-правового 
регулювання земельних відносин тощо. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення шляхів удо-

сконалення системи державного управління 
земельними ресурсами України 

ІІІ. Результати 
В Україні створено основи ринкових земе-

льних відносин, ліквідовано монополію держа-
ви на землю, запроваджено плату за викорис-
тання земель. Земля стала об’єктом цивільно-
правових відносин. Проте реформування зе-
мельних відносин не дало бажаних результа-
тів, у галузі земельних відносин спостерігають-
ся негативні тенденції. У кризовому стані пере-
буває сільська поселенська мережа. Складною 
залишається демографічна ситуація на селі. 
Так, на Полтавщині щорічне зменшення сіль-
ського населення рівнозначне зникненню одні-
єї сільської ради в районі або одного району в 
області. Сільські ради сильно відрізняються за 
площею та кількістю жителів (від 300 до 
12 000), займаючи площі від 3 до 30 тис. га. 

Кошти, що надходять від земельного пода-
тку, та інші земельні платежі використовуються 
всупереч закону про плату за землю, а еконо-
мічні методи управління та економічні санкції 
не стали повноцінними важелями державного 
управління земельними ресурсами. 

У державі стратегічне планування розвитку 
земельних відносин не проводиться. Унаслідок 
цього державна земельна політика зводиться 
до чергових заходів, які не спрямовуються на 
позитивні кінцеві соціально-економічні резуль-
тати. Неузгодженість заходів земельної та аг-
рарної реформ, економічної, екологічної, соці-
альної й продовольчої політики держави приз-
вели до повної розрухи на селі та масового 
безробіття в сільській місцевості. 

Більшість земель державної власності 
перебуває в постійному користуванні вели-
кої кількості осіб, які змінили свій статус і не 
мають часток державної власності. 

Містобудівна й земельна політика в містах 
не спираються на економічну оцінку землі. 
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Міські органи влади не застосовують економі-
чні стимули й санкції як важелі управління 
землекористуванням при організації повтор-
ної забудови привабливих для інвесторів те-
риторій. Ускладнено дозвільно-погоджувальні 
процедури. Потенційним інвесторам не нада-
ються земельні ділянки через механізм земе-
льних торгів і аукціонів. Процес встановлення 
та зміни меж адміністративно-територіальних 
утворень економічними методами не регулю-
ється і не підтримується. 

Не врегульовано правові та соціально-
економічні питання функціонування й розви-
тку ринку земель. Відсутність цивілізованого 
ринку земель, особливо сільськогосподар-
ського призначення, не формує повноцінно-
го економічного обігу земель, унеможлив-
лює іпотечне кредитування. 

Дублювання обов’язків щодо здійснення 
земельної політики Міністерством аграрної 
політики, Міністерством охорони навколиш-
нього природного середовища, Міністерст-
вом юстиції та Держкомземом сформувало 
в цілому механізм неефективного управлін-
ня та контролю у сфері землекористування. 

У державі не налагоджено системних захо-
дів протидії поширенню порушень земельного 
законодавства. Правовий нігілізм, відсутність 
жорсткого державного контролю за землекори-
стуванням, особливо у великих населених пун-
ктах, призвели до виникнення тіньового ринку 
землі, вилучення під приватну забудову потен-
ційно привабливих земель природно-
заповідного, оздоровчого та рекреаційного 
призначення, інших особливо цінних земель. 

Головна причина зазначених проблем вба-
чається в тому, що в Україні не доведено до 
логічного завершення земельну реформу, роз-
почату в 1992 р., і держава поступово втрачає 
стратегічне управління земельно-ресурсним 
потенціалом, особливо в аграрному секторі 
економіки. 

Світовий досвід засвідчує, що тільки че-
рез правильно побудоване й збалансоване 
землекористування можна вирішити про-
блему розвитку країни та збереження куль-
тури його народу. 

Враховуючи соціальну функцію земельної 
власності, держави світу здійснюють конт-
роль за земельним обігом, встановлюючи 
спеціальні правила купівлі та продажу зе-
мель, особливо сільськогосподарського при-
значення, давно відмовившись від поняття 
земельної власності як необмеженого права 
власника здійснювати розпорядження зем-
лею як майном на власний розсуд. Встанов-
лено детальний перелік умов, які обмежують 
вільний обіг земельних ділянок або заборону 
на їх продаж. Визначено конкретні органи 
влади, які уповноважені розглядати заяви 
про надання дозволів на операції із землею. 

Світовий досвід сформував стійку систе-
му обмежень прав землевласників, підкрес-
люючи особливу значущість землі та її осо-

бливий суспільний статус, і визначив особ-
ливу відповідальність за дотримання право-
вого режиму земель. У Німеччині обробка 
землі є громадським обов’язком землевлас-
ника перед суспільством, який виписаний як 
конституційна норма. 

Законодавство країн – членів ЄС визна-
чило також обмеження приватної власності 
на землю з метою її раціонального викорис-
тання, встановивши оптимальні розміри зе-
мельної власності в розрізі регіонів і сільсь-
когосподарських зон з пріоритетом створен-
ня середньої земельної власності, недопу-
щення формування великих латифундій. 

Дозвільний ліцензований порядок прид-
бання земель запроваджено в Швеції та 
Норвегії. У Німеччині, Англії, Франції введе-
но попередні дозволи державних структур 
на укладання договорів оренди. 

У європейських країнах існує не тільки 
досвід та методи державного втручання в 
окремі земельні відносини, а навіть здійс-
нюється контроль за успадкуванням сільсь-
когосподарських земель. Так, законами Ні-
меччини, Франції, Швейцарії запроваджено 
єдиноспадкування для земель сільськогос-
подарського призначення, а для Німеччини, 
Франції, Австрії, Норвегії принцип єдинос-
падкування поширюється на землі фермер-
ських господарств за умови кваліфікаційної 
відповідності та компенсацій іншим спадко-
ємцям. У США сільські землевласники мо-
жуть використовувати землю тільки відпові-
дно до загального земельного права та 
офіційних вказівок. 

Незалежно від різновиду земельної полі-
тики в країнах світу, вона здійснюється орга-
нами виконавчої влади. Термін, що викорис-
товується за кордоном – “системи земельного 
адміністрування” (Land Administration System), 
аналогічний терміну “система управління зе-
мельними ресурсами” в Україні. 

В європейських країнах існують уповнова-
жені державні органи щодо врегулювання зе-
мельних ресурсів, які мають різні назви. На-
приклад, у Швеції – національна земельна 
служба, Шотландії та Австрії – бюро земельної 
реєстрації, Польщі – агентство, США – феде-
ральне бюро із землеустрою, але вони тотожні 
за функціонуванням і моделями побудови. 

За управлінськими ознаками системи орга-
нізації земельних служб і регулювання земе-
льних відносин у світі формально можна виді-
лити в чотири групи: “Англосаксонська” (Вели-
кобританія, США, Канада), “Пруська” (Німеччи-
на, Англія, Швейцарія), “Шведська” (Швеція 
Данія, Норвегія, Фінляндія) і “Наполеонівський” 
кадастр (Франція, Іспанія, Італія). 

“Наполеонівський” кадастр є, перш за 
все, “фіскальним” кадастром, а не держ-
установою, котра встановлює юридичні фа-
кти виникнення права власності на землю. 

Особливістю “Пруської” системи управ-
ління нерухомістю є її детально опрацьовані 
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процедури, висока точність визначення меж 
землеволодінь, ефективні гарантії неухиль-
ного дотримання меж ділянок, високий сту-
пінь захисту прав власності тощо. У Німеч-
чині організаційно єдиної системи на рівні 
держави немає. Система “німецького кадас-
тру” складається з трьох основних елемен-
тів: 
– управління земельної книги (Landbuchamt), 

яке веде реєстр власності, що складається 
з кадастрових карт, документів та записів 
про власність; 

– управління топографічних зйомок 
(Landesfermessungsant), яке відповідає за 
створення кадастрових карт та підготовку 
документації, а також проводить усі топо-
графо-геодезичні роботи для інших цілей; 

– системи нотаріату, що посвідчують уго-
ди та інші правові акти, які стосуються 
прав власності, трансакцій та обмежень, 
а також ведуть реєстр цих актів. 

Реєстрація земельної власності в “німе-
цькій кадастровій системі” є виключно пре-
рогативою держави. 

Крім суто фахових, кадастрових та земле-
впорядних функцій на землевпорядні служби 
країн Європи покладаються функції захисту 
суспільних та державних інтересів у сфері 
земельних відносин. Земельні служби особ-
ливо працюють над використанням земель 
сільськогосподарського призначення, плану-
ють їх стан на перспективу, вводять обме-
ження на розвиток приватної власності, запо-
бігаючи нераціональному використанню зе-
мель, контролюють стан природної родючості, 
накладають санкції та матеріально стимулю-
ють землевласників і землекористувачів. 

Україна, на відміну від Польщі, вибрала 
шлях неконсолідованого використання та 
включення в економічний обіг земель сільсь-
когосподарського призначення через продаж 
і конкурентну оренду, а пішла (як Угорщина) 
шляхом паювання та безкоштовного розда-
вання земель колективної та державної вла-
сності. Тому перед державою й суспільством 
стоять набагато складніші завдання щодо 
вдосконалення системи державної регулято-
рної політики в галузі земельних відносин як 
на сьогодні, так і на перспективу. 

Найбільш системно та всеохоплююче 
вдосконалення державного управління зе-
мельними ресурсами пропагують у своїх 
працях М. Богіра, П. Казимір, А. Мартин, 
Л. Новаковський, А. Третяк, О. Юрченко [3]. 

Так, А. Мартин виділяє шість стратегіч-
них напрямів управління земельними ресу-
рсами в сучасних умовах: 
– сприяння якісному, повноцінному забез-

печенню галузей, суб’єктів та громадян 
земельними ресурсами; 

– гарантування конституційних прав на 
землю та захисту земельної власності; 

– забезпечення дієвого державного конт-
ролю за раціональним використанням і 
охороною земель; 

– підвищення ефективності управління 
землями державної власності; 

– охорона земель і формування сталого 
землекористування; 

– забезпечення соціальної справедливос-
ті у сфері земельних відносин. 

Окремі вчені розглядають ті чи інші, голо-
вним чином технічні, аспекти та окремі ін-
струменти державного управління землями. 
Так, М. Богіра вивчає еколого-ландшафтні 
підходи (оптимізації структури сільськогоспо-
дарських угідь як важіль удосконалення зе-
мельної реформи) з метою формування гос-
подаря у зв’язку з різким зменшенням кілько-
сті селян на селі [1]. 

М. Богіра та П. Каземір визначають пріори-
тетно-екологічну доцільність, а потім економіч-
ну через землеустрій, коли проекти землеуст-
рою становлять обов’язкову умову, що пере-
дує оформленню права землекористування [2]. 

Незважаючи на нагальну потребу, вітчи-
зняними науковцями досі не вироблено за-
гальної концепції розвитку ринку земель в 
Україні та не розроблено відповідних еко-
номічних механізмів державного впливу на 
формування ринку земель, особливо сіль-
ськогосподарського призначення. 

За дев’ять років втрачено науковий кад-
ровий потенціал, що в поєднанні з відсутніс-
тю фінансування наукових робіт з держав-
ного бюджету унеможливлює оперативний 
інноваційний науковий підхід у розробленні 
пілотних проектів, нормативної бази та роз-
витку інших наукових пропозицій у галузі 
земельних відносин в Україні. 

Організаційно-правові й технічні проблеми, 
які накопичились за роки реформ, мають бути 
вирішені терміново та відповідно до закону. 

У законах України й підзаконних актах 
необхідно визначити та врегулювати: 
– проведення за 2009–2010 рр. державної 

інвентаризації земель і повернення в 
сільськогосподарський обіг земель за-
пасу та резервного фонду; 

– припинення безоплатної приватизації 
земель державної й комунальної влас-
ності громадянами, у тому числі для ве-
дення особистого селянського госпо-
дарства (до 2 га); 

– припинення дії права на земельну част-
ку, пай, посвідченого сертифікатом; 

– визначення суб’єктів права на землю та 
режиму господарської діяльності на зе-
мельних ділянках прибережних захисних 
смуг, смуг відведення, берегових смуг 
водних шляхів, охоронних і захисних зон, 
зон з особливими умовами землекорис-
тування, реєстрації прав на ці ділянки в 
державному земельному кадастрі; 

– розмежування земель державної й ко-
мунальної власності; 
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– надання вільних земельних ділянок ви-
ключно через механізми земельних аук-
ціонів; 

– припинення мораторію на продаж земе-
льних ділянок сільськогосподарського 
призначення (паїв); 

– переоформлення права постійного ко-
ристування на інші права на землю, пе-
редбачені законом; 

– примусового відчуження земельних ді-
лянок сільськогосподарського призна-
чення у випадках їх спадкування інозе-
мними юридичними й фізичними особа-
ми та особами без громадянства; 

З 2010 р. після проведення державної ін-
вентаризації земель та одержання інфор-
маційно-правової бази необхідно розпочати 
новий етап розвитку земельних відносин і 
землекористування: 
– припинити безоплатну приватизацію зе-

мель державної й комунальної власності; 
– встановити чітку компетенцію органів ви-

конавчої влади та органів місцевого са-
моврядування щодо управління землями 
державної та комунальної власності; 

– здійснити організаційно-правове офор-
млення політики й механізмів управлін-
ня землями держави. Повноваження 
необхідно надати лише одному органу 
виконавчої влади в особі Держкомзему 
та його структурного підрозділу – Дер-
жавного фонду земель; 

– трансформувати право постійного кори-
стування землею в право оренди землі 
та право власності на землю; 

– зміна цільового призначення земельних 
ділянок державної та комунальної власно-
сті, що пропонуватимуться на продаж чи 
оренду власниками та за належного опри-
люднення повинна проходити відповідно 
до вимог територіального планування та 
зонування за проектами землеустрою. Пе-
редбачається запровадження активного 
менеджменту земельних ділянок, що про-
понуватимуться на продаж та передачу в 
оренду, а також для використання на умо-
вах емфітевзису й суперфіцію; 

– повинна діяти єдина інформаційна ка-
дастрова система, яка дасть змогу 
отримувати повне уявлення про кіль-
кість, вартість, якісний стан і правовий 
статус земель держави, здійснювати 
належний статистичний аналіз даних; 

– необхідно обмежити права на землю 
суб’єктів у захисних і охоронних зонах та 
на інших територіях, що потребують за-
хисту від негативного впливу, на догові-
рних засадах та з компенсацією еконо-
мічних збитків власникам земельних ді-
лянок, права яких обмежуються; 

– провести ліцензування сільськогосподар-
ського виробництва та права оренди това-
рних сільськогосподарських угідь (включа-
ючи паї) з обов’язковим землеустроєм як 

складовою ліцензійних умов. Консолідація 
земель у товарному аграрному виробниц-
тві набуває нормативно-правового статусу;  

– затвердити оптимальні розміри сільсь-
когосподарських підприємств по зонах, 
вжити заходів щодо їх прискореного до-
сягнення із застосуванням державою 
економічних важелів впливу; 

– забезпечити єдиноспадкування земель 
сільськогосподарського призначення; 
встановити нормативи неподільності 
земельних ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення; 

– у населених пунктах органами місцевого 
самоврядування вжити заходів щодо 
консолідації земельних ділянок із заста-
рілою та аварійною забудовою й підго-
товки їх для повторної забудови; 

– підвищити ефективність державного 
контролю за використанням та охоро-
ною земель; структурно об’єднати зем-
левпорядні служби та держземінспекції 
на рівні району, міста та області; удо-
сконалити формат відносин відповідних 
контрольних і правоохоронних органів; 

– запровадити порядок вилучення з компен-
сацією вартості сільськогосподарських 
угідь, які не обробляються більше ніж два 
роки їх власниками або обробляються із 
заподіянням збитків суспільним інтересам; 

– державний землеустрій повністю здійс-
нювати виключно за рахунок коштів 
держави на замовлення відповідних ор-
ганів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування; 

– спростити порядок погодження землев-
порядної й містобудівної документації 
завдяки відновленню землевпорядного 
планування, запровадження природно-
сільськогосподарського зонування тери-
торій як єдиного правомірного способу 
регулювання землекористування; 

– у землевпорядній і містобудівній плану-
вальній документації посилити техніко-
юридичну спрямованість з необхідною 
деталізацією правових режимів земель, 
заходів з розвитку ландшафтів, розши-
рення податкової бази місцевого самов-
рядування; 

– заборонити без належного землевпоря-
дного обґрунтування переуступки прав 
на землю, зміну цільового призначення 
земель, здійснення інвестиційних проек-
тів з використанням сільськогосподарсь-
ких угідь; 

– забезпечити пріоритетність суспільних 
інтересів при відчуженні земель сільсь-
когосподарського призначення шляхом 
заборони продажу їх особам, не спро-
можним працювати на землі, введення 
системи ліцензування земель на купів-
лю земельних ділянок (паїв); 
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– встановити обов’язковість довгострокової 
оренди земель сільськогосподарського 
призначення, здійснити поліпшення землі; 

– визначити правові й організаційні механі-
зми здійснення прав на простір над по-
верхнею земельної ділянки та під нею; 

– запровадити дозвільну систему здійснен-
ня землекористування відповідно до за-
тверджених матеріалів землевпорядного 
й містобудівного планування та зонуван-
ня. Обов’язок надання дозволів на здійс-
нення землекористування, у тому числі на 
стадії переуступки прав на землю, покла-
сти на державні органи земельних ресур-
сів. Державним органам земельних ресу-
рсів надати у встановленому порядку ма-
теріальні та кадрові ресурси для забезпе-
чення дозвільної діяльності; 

– на органи місцевого самоврядування 
покласти обов’язки здійснювати контроль 
за земельним обігом. З цією метою їм 
необхідно надати право санкціонувати 
угоди щодо купівлі-продажу землі, навіть 
після їх нотаріального посвідчення; 

– запровадити сучасні автоматизовані када-
строві та земельно-реєстраційні системи. 
Передбачити їх тривале відокремлене фу-
нкціонування з належним обміном необ-
хідною інформацією між відповідними ба-
зами даних; 

– ввести в дію систему нормативно-ме-
тодичного забезпечення ліцензійної діяль-
ності у сфері земельних відносин і здійс-
нення землекористування й посилити лі-
цензійні вимоги до суб’єктів господарюван-
ня та процедури щодо підтвердження цих 
вимог; запровадити ліцензійну експертизу, 
професійну атестацію відповідальних ви-
конавців робіт ліцензованих суб’єктів; ви-

дачу ліцензій перенести на територіальний 
рівень; 

– відновити фоновий, регіональний і ло-
кальний моніторинг земель та землеко-
ристування; 

– посилити економічні важелі регулювання 
землекористування, визначити механізми 
встановлення платежів за обмеження зе-
млекористування в територіальних зонах 
з особливим режимом землекористуван-
ня, при визначенні земельних сервітутів, 
виникненні спадкового права забудови, 
створенні територій природно-заповідного 
фонду без формування юридичних осіб з 
перевищенням нормативних площ земе-
льних ділянок несільськогосподарського 
призначення тощо. 

ІV. Висновки 
Таким чином, перелічені заходи, порядки 

й регуляторні норми забезпечать адаптова-
ний до сучасних вимог сталий розвиток зе-
мельних відносин у державі з максимально 
збалансованими спеціальними рівновагами 
як для держави, так і для громадян – влас-
ників земельних ділянок. 
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Annotation 
In the article the motivational basis of edu-

cational management was determined. The 
most important elements of management con-
trol over education was studied. Positive and 
negative factors in the control of credit-unit 
system were identified. 

Анотація 
Визначено мотиваційну основу управлін-

ня набуттям знань. Досліджено найважли-
віші елементи управлінського контролю за 
набуттям знань. Виявлено негативні та по-
зитивні чинники конролю в кредитно-
модульній системі. 

Ключові слова 
Управління, мотивація, тестування, кре-

дитно-модульна система, контроль. 
І. Вступ 
Відомо, що управління – це процес плану-

вання, організації, мотивації і контролю, який 
мобілізує певну групу людей на досягнення 
певних цілей у заданому виді діяльності. 

Під час планування на основі встановлен-
ня вихідного стану об’єкта управління визна-
чають цілі й завдання його розвитку, склада-
ють програму дій. За допомогою планування 
керівник осягає зміст майбутньої діяльності, 
складає план, прогнозує її кінцеві результати. 

Управлінський цикл закінчується контро-
лем, за допомогою якого перевіряється стан 
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поставлених завдань, досягнення проміж-
них і кінцевих результатів, створюється мо-
жливість корекції заданого курсу. 

Мотивація – процес стимулювання студен-
тів до навчально-пізнавальної діяльності, яка 
спрямована на досягнення визначених цілей і 
завдань. 

Основою мотивації навчання студентів є їх-
ні різноманітні потреби та інтереси, врахування 
й задоволення яких суттєво поліпшує не лише 
якісні показники в навчанні та розвитку, а й по-
легшує процес управління всіма компонентами 
навчально-пізнавальної діяльності суб’єктів 
навчання, оскільки задіюються самоорганіза-
ційні фактори, які дають змогу викладачеві пе-
ревести навчання в площину гуманної педаго-
гіки. Співвідношення між використанням еле-
ментів авторитарної чи гуманної педагогіки, 
власне, залежить від можливостей і вміння 
викладача задіяти якомога більше мотивацій-
них компонентів на всіх етапах засвоєння 
знань. Самими лише повчаннями неможливо 
нав’язати певну філософію знань, до неї треба 
підійти через інтереси, внутрішні спонуки і тих, 
хто вчиться, і тих, хто навчає. Добре, коли пі-
знавальні мотиви посилюються суспільними, 
тобто в процесі державотворення роблять ста-
вку на інтелектуальні сили нації, відповідним 
чином винагороджують їхній внесок у сіспільно-
економічний розвиток країни. Тоді в державі 
формується відповідне інтелектуальне поле, 
адекватна йому сіспільна думка, які постійно 
живлять пізнавальні мотиви, мобілізують і по-
силюють їх. 

II. Постановка завдання: 
– визначити мотиваційну основу управ-

ління набуттям знань; 
– дослідити найважливіші елементи управ-

лінського контролю за набуттям знань; 
– виявити негативні та позитивні чинники 

конролю в кредитно-модульній системі. 
III. Результати 
На жаль, сучасний суспільно-економіч-

ний стан нашої країни, болючі процеси пе-
рехідного періоду в державотворення не 
тільки не стимулюють зростання інтелекту-
ального фонду держави, а й виконують про-
тилежну функцію. 

На нинішньому етапі розвитку країни в 
ієрархії мотивів домінуючу роль відіграва-
тимуть пізнавально-інтелектуальні та про-
фесійні. Щоб якомога повніше задіяти пізна-
вально-інтелектуальні мотиви, потрібно, по-
перше, використовувати всі цікаві елементи 
знань з цього предмета; по-друге, вміло мо-
делювати проблемні ситуації, залучати сту-
дентів до активної пошукової діяльності, 
задіюючи всі компоненти психічного розвит-
ку; по-третє, важливою складовою побу-
дження студентів до навчання виступає по-
вномаштабна реалізація всіх етапів управ-
лінського циклу в засвоєнні знань, серед 
яких вагомий внесок у мобілізацію внутріш-
ніх мотиваційних сил роблять оцінювальні 

дії викладача. Оцінювання – це багатогран-
ний психолого-педагогічний процес, який у 
досвідченого викладача є відповідним сти-
мулом до систематизації розумової праці 
студента або ж, при невмілому застосуван-
ні, виконує зворотну дію. 

Оцінювання за модульним принципом 
навчання включає в себе: 
– визначення й адаптацію до кожної оцін-

ки нормативної складової навчальної 
дисципліни (освітніх стандартів) і проек-
ція їх на кожний модуль; 

– донесення до студентів змісту знань, 
адекватних тій чи іншій оцінці; 

– використання різних форм оцінювання 
(тести, залік, контрольна робота тощо); 

– вибір системи опорних оцінок з кожної на-
вчальної дисципліни, які відповідають його 
специфіці, забезпечують цілісне й об’єк-
тивне оцінювання кожного студента та є 
посильним для реалізації викладачем; 

– встановлення коефіцієнта вагомості ко-
жної з опорних оцінок та математичного 
механізму їхнього підсумовування за 
кожний модуль і навчальну дисципліну 
загалом; 

– встановлення математичних підходів до 
визначення рейтингового показника сту-
дента; 

– коментування виставленої оцінки (зістав-
лення реальних знань з визначеними ста-
ндартами за змістом кожної оцінки) [1]. 

При дотриманні цих вимог процес оціню-
вання виконуватиме відповідні мотиваційні 
функції, спонукатиме студентів до система-
тичної розумової праці, саморуху до пізнан-
ня, саморозвитку й самозбагачення, самоа-
ктуалізуваиме студентів [3]. 

Позитивну роль у самомобілізації внут-
рішніх спонук студентів до навчання виконує 
професійна компонента. Цілеспрямована 
робота навчального закладу з актуалізації 
професійних інтересів і спонук готує студен-
тів до усвідомленого вибору навчальних 
дисциплін. 

Одним з фундаментальних елементів 
управлінського процесу є контроль, без якого 
неможливі ні планування, ні створення органі-
заційних структур, ні мотивація, оскільки вони є 
невід’ємними елементами загальної системи 
контролю. Кредитно-модульна навчальна сис-
тема пропонує свої підходи до контролю та 
оцінювання знань студентів, у тому числі тих, 
які актуалізуються або включаються в планове 
повторення. 

Недостатня зацікавленість у суміжних 
навчальних дисциплінах не дає змоги мак-
симально генералізувати навчальний мате-
ріал, полегшити його запам’ятовування, а 
відтак, й об’єктивне оцінювання. 

Дослідження Л.М. Романишиної показу-
ють, що недосконалість традиційної системи 
опитування й контролю полягає в тому, що: 
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– оцінювання знань не забезпечує доста-
тньої об’єктивності, оскільки контроль 
несистематичний; 

– знання оцінюються після закінчення на-
вчального курсу (залік, іспит), що не 
сприяє свідомому засвоєнню знань; 

– не забезпечується систематичність у 
роботі протягом семестру; не створю-
ються стимули творчої самостійної ро-
боти студентів [2]. 

У вищій школі набув широкого застосуван-
ня стандартизований контроль знань протя-
гом усього періоду вивчення навчальних кур-
сів, в основу якого покладено тестову методи-
ку з альтернативним вибором відповідей. 

Світова історія підготовки фахівців свідчить 
про те, що найбільш коректним засобом виміру 
характеристик особистості суб’єкта учіння є 
тести досягнень – психодіагностичні методики 
вимірювання та оцінювання досягнутого рівня 
розвитку здібностей, умінь і знань. 

Великою перевагою тестового контролю є 
уніфікація вимог, застосування єдиного крите-
рію й норм оцінювання, економія часу тих, хто 
складає іспит, і викладачів. Підготовка держав-
них стандартів освіти передбачає як третю 
складову (поряд з освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою й освітньо-професійною про-
грамою підготовки фахівців) розробку засобів 
діагностики та тестів об’єктивного контролю 
рівня освітньо-професійної підготовки. 

Теорія тестів пов’язана із системою соці-
ологічних і психологічних вимірювань, ста-
тистикою, фізіологією, математикою та ін-
шими науками. Тести характеризуються ря-
дом суттєвих ознак, такими як: 
– спрямованість на результат діяльності; 
– формування завдань у вигляді сукупно-

сті запитань; 
– об’єктивність результатів тестування; 

– наявність особливих характеристик: 
якості й обґрунтованості, надійності та 
валідності тощо. 

Практика використання тестів на кафед-
рах інституту для контролю знань показала 
доцільність і ефективність їх застосування. 

IV. Висновки 
Досвід запровадження кредитно-

модульної системи оцінювання знань за-
безпечує реалізацію нових підходів до орга-
нізації мотивації навчання, поглиблення 
знань студентів. Тут головним стає процес 
керованого навчання, а не процес викла-
дання. Роль викладача зводиться до керів-
ництва самостійною роботою й підсилення 
контрольної функції. 

Переваги кредитно-модульної системи 
оцінювання знань полягають у такому: 
– зникає “стара хвороба”, коли на семі-

нарських заняттях викладач говорить 
більше, ніж студент; 

– вирішується проблема відвідування за-
нять без будь-яких заходів адміністра-
тивного тиску: 

– відпадає необхідність відпрацювання 
студентами пропущених занять (крім ко-
нтрольних робіт); 

– посилюється зацікавленість студентів у 
результатах своєї роботи на заняттях. 
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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 is consid-
ered and were defined the effective methods 
and instruments of the state regulation of the 
tourism. 

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. 
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І. Вступ 
Посилення регуляторної ролі держави 

дало змогу створити те, що сьогодні прийня-
то 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 тією чи іншою мірою 
була вимушена втручатися в економічні 
процеси на окремих етапах розвитку товар-
ного виробництва, тобто в усіх економічних 
системах держава регулює економіку. Спо-
чатку таке втручання було зумовлене самим 
існуванням держави та необхідністю вилу-
чення значної частини суспільного продукту 
для покриття загальнодержавних витрат, 
пов’язаних з утриманням апарату чиновни-
ків державної влади, армії, поліції тощо. Та-
ке вилучення та перерозподіл вимагали від 
держави створення відповідного законодав-
ства, яке охороняло б державні інтереси й 
визначало б обов’язки всіх членів суспільст-
ва стосовно держави. 

Державне регулювання економіки в умо-
вах ринкового господарства являє собою 
систему типових заходів законодавчого, ви-
конавчого й контрольного характеру, які 
здійснюють правомочні державні установи 
та суспільні організації з метою стабілізації 
й 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 В.А. Квартальнова, 
А.Ю. Александрової, Е.Н. Ільїної та ін. Про-
блеми формування державної туристичної 
політики проаналізовані в працях А.П. Дуро-
вича, М.І. Кабушкіна, В.І. Цибуха. 

Роль державного управління, необхідність 
створення механізмів державного регулюван-
ня, застосування ефективних інструментів 
державної політики в різних сферах життєдія-
льності досліджуються в працях Л.І. Дідківської, 
В.М. Князєва, А.В. Мерзляк, Д.М. Стеченко, 
С.М. Чистова та ін. 

Найбільш глибоко обґрунтував необхід-
ність державного впливу на економіку анг-
лійський економіст Дж. М. Кейнс. У 1936 р. 
він опублікував працю “Загальна теорія за-
йнятості, процента і грошей”, де чітко окре-
слив коло специфічних макроекономічних 
проблем, запропонував принципи методо-
логії та методики їхнього аналізу, сформу-
лював завдання економічної політики дер-
жави. 

А.М. Стельмащук дає таке визначення 
державного управління економікою: це ор-
ганізуючий і регуляторний вплив держави на 
економічну діяльність суб’єктів ринку з ме-
тою її впорядкування та підвищення резуль-
тативності. Вчений називає регулювання 
економіки однією з функцій управління еко-
номікою [2, с. 26]. 

Такої самої думки дотримується і 
С.М. Чистов, даючи визначення державному 
управлінню й наголошуючи, що основними 
функціями управління є: організація, плану-
вання, регулювання, кадрове забезпечення, 
контроль. 

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 створюється 
відповідна організація, яка здійснює плану-
вання заходів, спрямованих на досягнення 
цілей. Коли створено організацію та визна-
чено плани її діяльності, встановлюються 
правила поведінки кожного члена організа-
ції в межах планових заходів; підбирається 
персонал, здатний здійснити намічене; ви-
никає динаміка 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 економіки (ДРЕ) 
можна розглядати в теоретичному й практи-
чному аспектах. У теоретичному аспекті 
державне регулювання економіки – це сис-
тема знань про сутність, закономірності дії 
та правила застосування типових методів і 
засобів впливу держави на хід соціально-
економічного розвитку, спрямованих на до-
сягнення цілей державної економічної полі-
тики. У практичному аспекті ДРЕ – це сфера 
діяльності держави для цілеспрямованого 
впливу на поведінку учасників ринкових від-
носин з метою забезпечення пріоритетів 
державної економічної політики [3, с. 15]. 

Державне регулювання економіки в умо-
вах ринкового господарства являє собою 
систему типових заходів законодавчого, ви-
конавчого та контрольного характеру, здійс-
нюваних правомочними державними уста-
новами й суспільними організаціями з ме-
тою стабілізації та пристосування існуючої 
соціально-економічної системи до умов, що 
змінилися. 

Державне регулювання економіки – це 
діяльність держави щодо створення право-
вих, економічних і соціальних передумов, 
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необхідних для функціонування економічно-
го механізму згідно із цілями й пріоритетами 
державної економічної політики. Раціональ-
не державне регулювання економіки не 
протистоїть механізму її ринкового регулю-
вання й не підміняє його, а свідомо викорис-
товує його регуляторний потенціал, надає 
ринковим регуляторам цілеспрямованого 
характеру. У кінцевому підсумку це сприяє 
досягненню поставлених державою цілей і 
пріоритетів з меншими економічними та со-
ціальними витратами. 

Державне регулювання економіки – це, 
перш за все, суб’єктивна форма її регулю-
вання, тому його ефективність зумовлена 
тим, якою мірою держава в процесі вико-
нання своїх регуляторних функцій враховує 
об’єктивні економічні закони, передусім за-
кони ринку, згідно з якими функціонує рин-
ковий механізм. За словами А.М. Стельма-
щука, у цьому розумінні закони ринкового 
механізму створюють об’єктивну межу для 
втручання держави в економіку. Іншими 
словами, ринковий механізм – це сфера 
державного невтручання. Більше того, дер-
жава має сприяти розвитку ринкового меха-
нізму, усувати штучні перешкоди, які можуть 
створювати для нього монопольні підприєм-
ства. Вона може втручатися в ринковий ме-
ханізм тільки в одному випадку, коли цей 
механізм ще не досягнув необхідного поте-
нціалу й тому не здатний виконувати свою 
позитивну роль в економіці. Визначення 
межі такого втручання – актуальна пробле-
ма державних органів [2, с. 27]. 

З’ясування ролі держави в економіці є 
предметом багатьох економічних наук. В 
економічній літературі використовуються 
різні терміни: “державне втручання в еконо-
міку”, “державна економічна політика”, 
“державне управління економікою” та ін. 

На відміну від А.М. Стельмащука, С.М. Чис-
тов не погоджується з використанням терміна 
“втручання” при розгляді поняття “державне 
регулювання економіки” й наголошує, що най-
менше відповідає сутності явища такий поши-
рений термін, як “державне втручання в еко-
номіку”. Він породжує уявлення про насильни-
цьке втручання, навіть з добрими намірами, 
однієї самостійної системи (держави) в іншу, як 
хірургічне 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, значення яких змінюється 
залежно від рівня соціально-економічного 
розвитку країни. Всі ці цілі, у свою чергу, 
розпадаються на дві основні групи: перева-
жно політичні й переважно економічні. До 
першої групи належить підтримка соціаль-
ної стабільності на основі недопущення за-
надто великого розриву в доходах і рівні 
життя різних верств населення. До другої 

групи входять: зростання людського капіта-
лу, підвищення якості робочої сили; стиму-
лювання розвитку внутрішнього ринку й ін-
вестицій шляхом збільшення доходів насе-
лення; вплив на хід тих або інших структур-
них процесів (як демографічних, так і еко-
номічних). 

У цілому ж основні напрями зміни ролі 
держави в економіці в останній третині 
XX ст. можна позначити таким чином: 
– впровадження конкурентних механізмів у 

традиційних секторах державної опіки 
(соціальна сфера, галузі інфраструктури); 

– 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 економіки – це 
система заходів для здійснення підтриму-
вальної, компенсаційної та регуляторної 
діяльності держави, спрямованої на ство-
рення нормальних умов ефективного функ-
ціонування ринку та вирішення складних 
соціально-економічних проблем розвитку 
національної економіки й усього суспільст-
ва. 

Об’єкти державного регулювання еконо-
міки – сфери, галузі, регіони, а також явища, 
ситуації та умови соціально-економічного 
життя країни, де виникли або можуть вини-
кати проблеми, які не вирішуються автома-
тично або невідкладно, як того вимагають 
умови нормального функціонування еконо-
міки й підтримання соціальної стабільності. 
Однією з таких сфер є туризм [4, с. 15]. 

Водночас необхідно підкреслити, що в За-
коні України “Про внесення змін до Закону 
України “Про туризм” відсутнє визначення 
поняття державного регулювання у сфері ту-
ризму. Такого визначення немає також і в ін-
ших нормативно-правових актах, які регулю-
ють відносини у сфері туризму. На сьогодні це 
поняття не розглянуто в науковій літературі. 

Щоб уточнити поняття “державне регу-
лювання міжнародного туризму”, необхідно 
проаналізувати організаційні форми туризму 
й визначити складові міжнародного туризму. 
Виділяють дві організаційні форми туризму: 
в’їзний туризм – подорожі в межах України 
осіб, які постійно не проживають на її тери-
торії; виїзний туризм – подорожі громадян 
України та осіб, які постійно проживають на 
території України, до іншої країни; внутріш-
ній – подорожі в межах території України 
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громадян України та осіб, які постійно меш-
кають на її території [5]. 

Отже, міжнародний туризм буває в’їзним 
і виїзним. Звичайно, країни зацікавлені в 
розвитку в’їзного туризму, тому що це дає 
змогу залучити в країну валютні ресурси, 
стимулює економічну активність [6, с. 7]. 

Відповідно до теорії попиту, міжнародна 
спеціалізація країни значною мірою залежить 
від внутрішнього попиту. Виявляючи попит на 
внутрішньому ринку, країна розробляє новий 
продукт і потім звертається до подібних рин-
ків. Справді, високий рівень попиту на внутрі-
шній туризм створює сприятливі умови для 
розвитку міжнародного туризму. Завдяки цьо-
му створюються додаткові місця розміщення 
й транспортний зв’язок, розвиваються приро-
дні й історико-культурні центри туризму. Тому 
країни, які можуть управляти більшим внутрі-
шнім попитом, готові задовольняти й міжна-
родний попит. Останнє пояснює не тільки 
причини міжнародного туризму, а і його інтен-
сивність. Обсяг міжнародних обмінів повинен 
бути більшим між країнами, які мають високий 
рівень внутрішнього туризму й однакову стру-
ктуру [7, с. 10]. 

Таким чином, поєднавши тлумачення 
поняття “державне регулювання” і “міжна-
родний туризм”, можна дійти висновку, що 
державне регулювання міжнародного тури-
зму – це організуючий і регуляторний цілес-
прямований вплив держави на подорожі в 
межах країни осіб, що постійно не мешка-
ють на її території, а також на осіб, які подо-
рожують за кордон з території свого постій-
ного місця проживання з метою розвитку 
туристичної галузі й позитивного її впливу 
на економіку країни. 

Державне регулювання міжнародного ту-
ризму не можна розглядати окремо від дер-
жавного регулювання внутрішнього туризму, 
адже саме сукупність цих організаційних 
форм утворює туристичну сферу країни. Вну-
трішній туризм може слугувати фундаментом 
для розвитку міжнародного туризму, адже 
саме задоволення попиту всередині країни 
приведе до розвитку інфраструктури, що, у 
свою чергу, зробить Україну більш привабли-
вою для іноземних туристів. При державному 
регулюванні міжнародного туризму кожна 
держава зацікавлена привабити якомога бі-
льше зарубіжних туристів до своєї країни й 
водночас заохотити власних громадян відпо-
чивати 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 
ДРЕ. Методи державного регулювання еко-
номіки – це способи впливу держави на 
сферу підприємництва, інфраструктуру рин-

ку, некомерційний сектор економіки з метою 
створення умов їхнього ефективного функ-
ціонування відповідно до напрямів держав-
ної економічної політики. Кожен метод ґрун-
тується на використанні сукупності інстру-
ментів (регуляторів, важелів). 

Методи ДРЕ класифікуються за двома 
ознаками: за формами впливу та засобами 
впливу. За формами впливу методи ДРЕ 
поділяють на дві групи: методи прямого та 
непрямого впливу. Залежно від засобів 
впливу виділяють правові, адміністративні, 
економічні та пропагандистські методи. 

Методи прямого впливу безпосередньо 
діють на функціонування суб’єктів ринку. 
Такий вплив здійснюється за допомогою 
інструментів адміністративно-правового ха-
рактеру, які регламентують діяльність 
суб’єктів господарювання, та економічних 
інструментів прямого впливу. Останні спря-
мовано на регулювання темпів зростання та 
структури економіки, обсягів виробничого й 
невиробничого споживання, масштабів дія-
льності 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 – це ме-
тоди, які регламентують поведінку суб’єктів 
ринку не прямо, а опосередковано, через 
створення певного економічного середови-
ща, яке змушує їх діяти в потрібному дер-
жаві напрямі. Опосередковане регулюван-
ня – це вплив на економічні інтереси. Дер-
жава втілює в життя свої рішення на підста-
ві мотивації. У цьому контексті мотивація – 
це процес спонукання суб’єктів ринку до ді-
яльності в напрямі державних пріоритетів. 
До методів непрямого регулювання нале-
жать інструменти фіскальної, бюджетної, 
грошово-кредитної, інвестиційної, аморти-
заційної, інноваційної та інших напрямів 
економічної політики, а також методи мора-
льного переконування. 

Застосування економічних методів ДРЕ 
дає змогу створювати економічні умови, які 
спонукають суб’єктів ринку діяти в необхід-
ному для суспільства напрямі, вирішувати ті 
чи інші завдання згідно із загальнодержав-
ними та приватними інтересами. Регулю-
вання за допомогою економічних методів 
дає змогу суб’єктам ринку зберегти право на 
вільний вибір своєї поведінки. Економічне 
регулювання здійснюється інструментами 
фіскальної, бюджетної, податкової, грошо-
во-кредитної, амортизаційної та інших на-
прямів державної економічної політики. 

Податкова політика застосовується для 
поповнення державних фінансових ресур-
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сів, а також для стимулювання економічного 
зростання, науково-технічного прогресу, 
здійснення структурних перетворень, під-
вищення конкурентоспроможності вітчизня-
них виробників. Податкова політика реалі-
зується за двома напрямами: 1) визначення 
видів податків і встановлення податкових 
ставок; 2) надання податкових пільг окре-
мим 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 – це важелі 

управління ринковою моделлю з елеме-
нтами державного регулювання розвит-
ку та активізації сфери туризму на зага-
льнодержавному й регіональному рівнях 
(складові: стратегічне планування, підт-
римка зовнішньоекономічної діяльності, 
наукові дослідження ринку рекреаційно-
туристичних послуг, охорона рекреацій-
них ресурсів, гарантування захисту та 
безпеки туристів, контроль якості пос-
луг, кадрове забезпечення); 

– нормативно-правові – розробляються та 
впроваджуються центральними й місце-
вими органами влади; передбачають за-
гальну організацію і правову регламен-
тацію туристичної діяльності, створення 
сприятливого нормативно-правового по-
ля для всіх суб’єктів рекреаційно-
туристичного комплексу; 

– фінансово-кредитні – спрямовані на 
створення сприятливого кредитного се-
редовища для розвитку підприємницької 
діяльності в туристичній галузі (складові: 
запровадження системи мікрокредиту-
вання, пільгове кредитування суб’єктів 
рекреаційно-туристичного бізнесу, дер-
жавне субсидіювання, лізинг, тренінги з 
фінансово-кредитних питань для праців-
ників галузі туризму); 

– податкові – передбачають оптимізацію 
кількості податків для підприємств рек-
реаційно-туристичного комплексу, на-
дання податкових пільг під конкретні 
проекти, які спрямовані на вирішення 
регіональних і соціальних проблем, ін-
вестування в туристичну галузь (скла-
дові: податкове регулювання, оптиміза-
ція кількості й величини податків у рек-
реаційній діяльності; створення сприят-
ливих умов для залучення інвестицій пі-
дприємствами рекреаційно-туристич-
ного комплексу; бюджетне фінансування 
програм розвитку рекреації та туризму; 
надання податкових пільг для вирішен-
ня проблем соціального туризму); 

– соціально-психологічні  передбачають 
проведення активних пропагандистських 
кампаній як для зовнішнього ринку, так і 

для внутрішніх споживачів туристичного 
продукту з метою формування іміджу 
України як держави, сприятливої для ре-
креації й туризму, підвищення соціально-
го сприйняття туризму місцевим насе-
ленням, збереження традиційних для 
українців гостинності та доброзичливого 
ставлення до приїжджих – вітчизняних і 
іноземних туристів (складові: маркетин-
гова та рекламна діяльність, інформацій-
но-довідкова діяльність, розробка імі-
джевої 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: керуючи попитом і дохода-
ми або пропозицією й цінами. Для управлін-
ня попитом держава використовує такі ін-
струменти: маркетинг і просування, ціноут-
ворення й обмеження доступу. Для прове-
дення ефективного маркетингу необхідно 
мати чітку постановку мети, знати ринок і 
продукти туризму. Заходи щодо просування 
туризму є складовою маркетингу, проведе-
ного державою, і мають на меті пробуджен-
ня попиту в потенційних клієнтів. Відповідно 
до рекомендацій Всесвітньої туристичної 
організації, ці заходи мають бути спрямова-
ні на створення якісного іміджу країни, за-
снованого на її привабливих символічних 
характеристиках. Існують різні способи 
створення якісного іміджу країни – це зу-
стрічі фахівців із журналістами, запрошени-
ми в країну, відрядження вітчизняних фахів-
ців за кордон, виступи по телебаченню 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, починаючи від заходів щодо про-
сування позитивного іміджу країни до на-
дання податкових пільг на туристичну дія-
льність. Серед основних видів державних 
інвестицій можна виділити: зниження ціни 
інвестицій у туристичні проекти, що включає 
вигідні позики за вигідними процентними 
ставками (уряд відшкодовує різницю між 
фіксованою процентною ставкою й ринко-
вою), продаж або оренду землі або інфра-
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структури за ціною, нижче від ринкової, по-
даткові пільги, захист від подвійного опода-
тковування за допомогою угод з іншими кра-
їнами, зниження мит, прямі субсидії або на-
дання гарантій на інвестиції з метою залу-
чення зарубіжних інвесторів у туристичну 
сферу тощо. Для цього уряд або гарантує 
надання позики, або гарантує репатріацію 
капіталу й прибутку. Інвестування туризму – 
дуже ризикований захід, тому що цей вид 
діяльності дуже чутливий до економічних, 
політичних, кліматичних та інших змін, які 
можуть різко скоротити потік туристів і тим 
самим суттєво вплинути на надходження від 
туризму. Отже, держава має докладати бі-
льше зусиль для залучення інвестицій у ту-
ристичний сектор, ніж в інші сектори еконо-
міки [7, с. 97]. 

IV. Висновки 
Державне регулювання, будучи однією з 

функцій державного управління, виконує 
важливу роль у розвитку економіки країни, 
тому над чітким визначенням поняття “дер-
жавне регулювання” працює багато науко-
вих діячів. Вони намагаються якомога шир-
ше розкрити це поняття і показати всю сфе-
ру, що воно охоплює. Однією з таких сфер, 
на яку поширюється державне регулюван-
ня, є туризм, а також одна з його організа-
ційних форм – міжнародний туризм. На на-
шу думку, у науковій літературі поняття 
“державне регулювання міжнародного тури-
зму” розглянуто неповною мірою. Таке ви-
значення щодо державного регулювання 
туризму відсутнє як у міжнародному, так і в 
українському законодавстві. Проаналізува-
вши тлумачення визначень “державне регу-
лювання” і “міжнародний туризм”, можна 
сформулювати поняття “державне регулю-
вання міжнародного туризму” таким чином: 
це організуючий і регуляторний цілеспрямо-
ваний вплив держави на подорожі в межах 
країни осіб, що постійно не проживають на її 
території, а також на осіб, які подорожують 
за кордон з території свого постійного 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 і інструментів державного регу-
лювання. Найбільш ефективними, на нашу 
думку, є методи, які використовують інстру-
менти маркетингу та просування, зниження 
ціни інвестицій у туристичні проекти з метою 
залучення зарубіжних інвесторів у туристи-
чну сферу, а також податкові важелі, які пе-
редбачають оптимізацію кількості податків 
для підприємств рекреаційно-туристичного 
комплексу, надання податкових пільг під 
конкретні проекти, які спрямовані на вирі-
шення регіональних і соціальних проблем. 
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Введение 
В конце ХХ в., после восстановления госу-

дарственной независимости, в общественно-
политической и социально-экономической 
жизни Азербайджанской Республики произо-
шли основательные изменения. Целенаправ-
ленная политика, проводимая общенациона-
льным лидером Г. Алиевым с 1993 г., открыла 
широкие возможности продвижения Азербай-
джана путем строительства демократическо-
го государства и рыночной экономики. 

За очень короткий срок в экономике про-
изошли основательные качественные изме-
нения. В 1996 г. была достигнута макроэко-
номическая стабильность, начиная с 
1997 г., было обеспечено динамичное эко-
номическое развитие. В 1996 г. скорость 
роста общего внутривалового продукта сос-
тавила 1,3%, в 1997 г. – 5,8%, в 1998–
2003 гг. – в среднем 10% [1]. 

На новом этапе эти достижения в социа-
льно-экономической жизни страны, особен-
но в сфере развития регионов и занятости 
населения, выдвинули на передний план 
новые задачи, требующие своего решения. 
Размещение экономического потенциала 
Азербайджана в городе Баку, ослабление 
или остановка деятельности учреждений 
привели к увеличению потока населения в 
столицу. В свою очередь, эти факторы, с 
региональной точки зрения, отрицательно 
влияли на развитие экономики, увеличива-
ли различия между разитием регионов, а во 
многих местах к ухудшению социально-
экономического положения. 

Ситуация, наблюдаемая в развитии ре-
гионов Азербайджанской Республики, тре-
бует увеличения уровня социально-эконо-
мического развития регионов и снижения до 
минимума существующих между ними раз-
личий. 

В связи с этим указом президента Азер-
байджанской Республики № 24 от 11.02.2004 г. 
утверждена “Государственная программа 
(2004–2008) социально-экономического разви-
тия регионов Азербайджанской Республики” 
[2]. Кроме того, в сентябре 2008 г. была приня-
та новая “Государственная программа (2008–
2015) снижения уровня бедности и устойчиво-
го развития Азербайджанской Республики” [3]. 

Какова же мировая практика? В странах 
ЕС, если отдельный регион по уровню со-
циального-экономического развития не дос-
тигает 75% от среднего уровня, необходимо 
применять специальный комплекс мер по 
выведению данного региона из кризиса. 

Анализ мирового опыта показывает, что 
вопросу сокращения различий в социально-
экономическом развитии регионов уделяется 
большое внимание со стороны государства. 

Опыт зарубежных стран в области 
программирования регионального раз-
вития 

Программно-целевой метод приобрел 
активных сторонников во многих зарубеж-
ных странах мира. В ряде стран разрабаты-
вались и реализовывались программы ре-
гионального развития, главным назначени-
ем которых было выравнивание условий 
развития отдельных регионов и обеспече-
ние достойного уровня жизни их населению. 

Например, основная цель региональной 
политики Швеции – создание условий для 
равномерного развития всех регионов. В 
частности, эта цель достигается путем реа-
лизации региональных программ в области 
транспорта, занятости, коммуникации и др. 

Можно выделить следующие приоритет-
ные программы развития отраслей в швед-
ских регионах (финансируемых из государ-
ственного бюджета): 
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1. Разработка и внедрение торговой 
марки “Горный мир” (туристическая сфера). 

2. Помощь наименее развитым рынкам 
занятости во внутренних районах северной 
Швеции – некоторых частях Берслагена, 
Вермланда и Далсланда. 

3. Расширение использования Интернет-
технологий в северных регионах Швеции [4]. 

Неотъемлемой частью политики регио-
нального развития является промышленная 
политика. 

В этом отношении для Азербайджана 
весьма интересен опыт государственной 
поддержки предприятий Финляндии, нахо-
дящихся в наименее развитых регионах 
страны. В целом правительство Финляндии 
уделяет значительное внимание вопросам 
регионального развития страны с учетом 
факторов, связанных со структурными, от-
раслевыми и географическими различиями 
территорий и обеспечения их сбалансиро-
ванного экономического развития и роста 
занятости населения. 

Ведущую роль в государственном регули-
ровании и выработке политики по оказанию 
содействия развитию предпринимательства в 
регионах, в том числе государственной под-
держке привлечения инвестиций, отведено 
Министерству торговли и промышленности 
Финляндии [5], координирующему эту работу, 
в которой принимают участие девять мини-
стерств и Ассоциация местных и региональ-
ных органов управления [6]. 

Финансовая поддержка предприятий со 
стороны государства и определение переч-
ня целевых программ по развитию, прежде 
всего малых и средних предприятий, осу-
ществляется в соответствии с разделением 
территории страны на три основных регио-
на – “зоны развития” (Assisted areas I, II, III). 

Финансовые средства государства выде-
ляются на поддержку инвестиционной дея-
тельности и повышение конкурентоспособно-
сти предприятий, что, в свою очередь, обес-
печивает рост качества продукции и произво-
дительности труда и улучшение экономиче-
ской и промышленной структуры региона. 

Государственная поддержка направля-
ется малым и средним предприятиям на 
реализацию инвестиционных проектов с 
учетом их значимости для развития регио-
нов. Средства выделяются для приобрете-
ния или обновления основных фондов и 
недвижимости компаний. 

Размер средств, выделяемых государством 
для вышеуказанных целей в виде субсидий по 
частичному финансированию инвестиционных 
проектов, зависит от “зоны развития”, в кото-
рой находится предприятие, и составляет от 
полной стоимости соответствующих капиталь-
ных вложений соответственно: 

Assisted area I (северные территории) – 
30%; 

Assisted area II (восточные территории) – 
24%; 

Assisted area III (южные территории) – 
15%. 

Следует отметить, что в последние годы, 
после вступления Финляндии в Европей-
ский Союз, отмечается активизация участия 
ЕС в региональных проектах по развитию 
предпринимательства и привлечению инве-
стиций. Европейский фонд регионального 
развития активно финансирует с участием 
Т&Е Сеntre и Finnvera инвестиционные про-
екты в Финляндии, отвечающие вышеупо-
мянутым региональным интересам в “зонах 
развития”, а также и интересам программ, 
реализуемых ЕС [7]. 

Весьма интересен опыт реализации ре-
гиональной политики в Японии, где вырабо-
таны гибкие и эффективные механизмы 
создания и функционирования территорий 
приоритетного экономического развития, 
среди которых общегосударственные планы 
сбалансированного развития всей террито-
рии страны, комплексные планы для от-
дельных экономических районов и префек-
тур, программы создания новых территори-
ально-производственных комплексов, пла-
ны возрождения депрессивных районов [8]. 

Основные виды государственной под-
держки регионального развития следующие: 

1. Бюджетное финансирование. Цен-
тральное правительство финансирует ре-
гиональное развитие по различным кана-
лам. Во-первых, любые государственные 
расходы на цели социально-экономического 
развития, в т. ч. государственные капитало-
вложения, направляемые, главным обра-
зом, в сферу общественных работ, распре-
деляются по территориям в определенных 
пропорциях. 

2. Государственные кредиты. Финанси-
рование региональной политики включает 
систему кредитования по правительствен-
ной программе займов и инвестиций, кото-
рая наряду с бюджетом является источни-
ком прямых государственных капиталовло-
жений. Средства программы получают Кор-
порация финансирования развития Окина-
вы, Финансовая корпорация развития Хок-
кайдо и Тохоку, Корпорация содействия ре-
гиональному развитию и другие, чья дея-
тельность в той или иной степени связана с 
различными аспектами регионального раз-
вития. Пути дальнейшего использования 
финансовых ресурсов программы займов и 
инвестиций можно проследить на примере 
деятельности Корпорации содействия ре-
гиональному развитию. 

Корпорация инвестирует средства в 
строительство различных объектов, пре-
доставляет льготные кредиты компаниям, 
которые перемещают свои непроизводст-
венные функции (научные исследования, 
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проектирование, управление) в провинцию. 
Кредитованием проектов регионального 
развития занимается также Японский банк 
развития, являющийся государственным 
институтом. 

3. Налоговые льготы. Важную роль в 
финансовом стимулировании регионально-
го развития играет и традиционная для эко-
номической политики в целом система на-
логовых льгот, предусмотренных законами 
о региональном развитии. Она включает 
временное освобождение компаний от тех 
или иных видов налогов, временное сниже-
ние ставки налогообложения за счет специ-
альных схем ускоренной и льготной амор-
тизации и разрешение списывать часть 
прибыли, направляемой на специально ого-
воренные цели, в графу убытков. При этом 
значительная часть льгот относится к сфе-
ре местного налогообложения. Так, преду-
сматриваются скидки и временное освобо-
ждение от префектурных (с предприятий и 
на приобретение собственности) и муници-
пальных налогов (с владельцев земли, 
строений и основного капитала и специаль-
ный налог на владение землей). Государст-
во компенсирует местным бюджетам недо-
имки, образующиеся в результате предос-
тавления налоговых льгот: 80% – префек-
турам и 75% – муниципалитетам [9]. 

В США ситуация с региональным разви-
тием обстоит намного проще в силу нали-
чия достаточно развитой инфраструктуры 
на всей территории страны, однако и здесь 
существует практика государственной под-
держки так называемых “депрессивных 
зон”, или “депрессивных районов”. 

Депрессивные районы представляют со-
бой особые территории, развитию которых 
в США уделяется повышенное внимание. 
Поощрение финансовых вливаний в эконо-
мику таких районов осуществляется по-
средством предоставления на уровне от-
дельных штатов специальных налоговых 
режимов, прямых субсидий, льготных зай-
мов и других преимуществ заинтересован-
ным инвесторам. 

Федеральные власти в ряде случаев до-
полняют предпринимаемые на уровне шта-
тов меры по стимулированию и поддержке 
экономической активности в указанных рай-
онах, используя при этом механизм субси-
дирования. Во многих из депрессивных 
районов созданы специальные “зоны пред-
принимательства” (функционируют в более 
чем 40 штатах США). Наиболее популяр-
ными из практикуемых в них способов сти-
мулирования капиталовложений являются 
освобождение от уплаты налога на имуще-
ство, подоходного налога, возврата уже уп-
лаченного налога на продажи. 

Муниципальные власти штата могут за-
ключать соглашения с компаниями отрас-

лей высокой технологии, в соответствии с 
которыми облагаемая налогом стоимость 
предприятия, независимо от его реальных 
размеров, устанавливается на уровне не 
выше 150 млн дол. в год сроком на 15 лет. 
В этом случае в течение указанного срока 
предприятия соглашаются уплачивать еже-
годный фиксированный налог в размере 
2 млн дол. Власти штата и городские муни-
ципалитеты предоставляют частным инве-
сторам доступ к финансированию под 
льготный процент в форме выпуска и раз-
мещения “облигаций промышленного раз-
вития” под строительство новых предпри-
ятий или их реконструкцию, а также в связи 
с их производственной деятельностью. 

Специальная программа создает стиму-
лы для предоставления коммерческими бан-
ками займов малым и средним предприяти-
ям, действующим на данных территориях. 

В США существуют так называемые “зо-
ны внешней торговли” – зоны, географиче-
ски расположенные на территории США, но 
рассматриваемые законодательством как 
находящиеся за пределами таможенной 
территории страны [10]. 

Представляя собой американский вари-
ант “свободных портов”, зоны внешней тор-
говли территориально обособлены, замкну-
ты, находятся под охраной и снабжены 
средствами для причаливания, разгрузки, 
хранения, обработки, производства и экс-
понирования товаров, а также для их даль-
нейшей транспортировки по суше, воде или 
воздуху. Они функционируют под контро-
лем специально созданного межведомст-
венного совета по зонам внешней торговли. 

Так как на сегодняшний день во всех 
развивающихся странах мира, особенно в 
странах Западной Европы, Италии, Авст-
рии, Нидерландах, Дании, Швеции, Белгии 
и Голландии, социальная направленность 
экономики достигла высокого уровня, 50–
70% средств государственного бюджета 
направляется на решение социальных про-
блем. В Германии, Швейцарии государство 
основную часть средств бюджета расходует 
на образование, здравоохранение, науку и 
на культуру, социальное обеспечение. 

В конституции каждого государства оп-
ределяется социальное направление раз-
витии общества, и это направление регули-
руется прямо и косвенно. 

Социально-экономическое развитие 
регионов Азербайджана 

Основная задача Государственной про-
граммы [2; 3] состоит из последовательного 
воплощения в жизнь мероприятий, направ-
ленных на обеспечение равновесия эконо-
мического развития с региональной точки 
зрения, повышение социального благосос-
тояния и жизненного уровня граждан в ре-
гионнах, экономики государства и особенно 
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на динамичное развитие не нефтяного сек-
тора. 

В Государственной программе заплани-
ровано 714 мероприятий, охватывающих 
различные отрасли, 46 из которых направ-
лены на обеспечение макроэкономической 
стабильности и продолжительного разви-
тия, 668 – на развитие 9 экономических и 
административных районов. В процентном 
соотношении их можно представить таким 
образом: 
– Предгорные зоны – 23%; 
– Апшерон – 5%; 
– Верхний Карабах – 3%; 
– Горный Ширвань – 6%; 
– Нахичевань – 8%; 
– Ленкорань – 11%; 
– Гянджа-Казах – 13%; 
– Шеки-Закатала – 14%; 
– Куба-Хачмаз – 11%; 
– макроэкономические – 6% [1]. 

Наряду с этим улучшение жизненного 
уровня беженцев, создание рабочих мест, 
школ и других социальных объектов на тер-
ритории их проживания постоянно в центре 
внимания президента Республики. Меро-
приятия, предусмотренные в программе, 
разделяются на три уровня: 

1) продолжительного развития; 
2) проводимые в экономических рай-

онах; 
3) соответствующие приоритетам. 
Одной из основных особенностей Госу-

дарственной программы является ее соче-
тание с ранее принятыми; Государственной 
программой по снижению уровня бедности и 
по экономическому развитию, Государствен-
ной программой по развитию малого и сред-
него бизнеса, Государственной программой 
по развитию туризма в Азербайджане и дру-
гими отраслевыми программами. 

После принятия Государственной програм-
мы в целях восстановления и развития дорож-
ной инфраструктуры в регионах капитально 
отремонтированы и проложены новые дороги. 

Проведены основательные работы по ком-
мунальным услугам, введены в эксплуатацию 
электрические станции модульного типа. 

Особое внимание уделяется строитель-
ству объектов обучения и созданию мате-

риально-технической базы, отвечающей 
современным требованиям. В период вы-
полнения программы построены и сданы в 
эксплуатацию сотни новых школ. 

В этой области особенно нужно отметить 
роль “Фонда Гейдара Алиева”, который 
продолжает строить новые школы по всей 
стране в рамках программы “Новая школа 
развивающемуся Азербайджану”. В ходе 
выполнения Государственной программы 
построены и сданы в эксплуатацию десятки 
больниц, поликлиник и центров диагности-
ки. Возрос интерес к частному сектору. 

В общем, за период выполнения Госу-
дарственной программы создано более 
15 тысяч новых предприятий, 40% из кото-
рых приходится на долю регионов. Прези-
дент Азербайджанской Республики И. Али-
ев, уделяя особое внимание социально-
экономическому развитию регионов, сделал 
до 40 визитов в регионы, побывал в 44 го-
родах и районах, а также многократно посе-
тил Нахичеванскую Республику. Во время 
этих поездок были подписаны 8 указов, на-
правленных на динамичное и ускоренное 
развитие регионов [1].  

Можно подчеркнуть, что оказание в этом 
направлении государственной поддержки 
приведет к улучшению благосостояния на-
селения и нижеследующим явлениям: 
– наряду с нефтяным сектором, обеспе-

чение ускоренного развития не нефтя-
ного сектора; 

– обеспечение рентабельного использо-
вания экономического потенциала ре-
гионов; 

– ускорение развития предприниматель-
ства на местах; 

– развитие и восстановление работ мест-
ных производственных предприятий; 

– восстновление и развитие экономиче-
ских и социально-культурных объектов 
инфраструктуры; 

– уменьшение бедности, открытие новых 
рабочих мест и повышение уровня жиз-
ни населения. 

Показатели по созданным рабочим мес-
там и новым предприятиям в регионах за 
период 01.10.2003 г. – 01.01.2007 г. пред-
ставлены в таблице. 

Таблица  
Показатели по созданным рабочим местам и новым предприятиям 

№ п/п Регион Кол-во рабочих мест Кол-во новых предприятий 

1 Предгорные зоны 149 216 1500 

2 Апшерон 12 198 849 

3 Верхний Карабах 15 158 330 

4 Горный Ширвань 3156 209 

5 Нахичевань 24 812 958 

6 Ленкорань 30 610 602 

7 Гянджа-Казах 56 261 808 

8 Шеки-Загатала 26 426 535 

9 Куба-Хачмаз 49 519 352 

10 Келбаджар-Лачин 31 537 135 
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Создание новых предприятий, рабочих 
мест в значительной степени способствова-
ло правильному использованию существу-
ющих потенциалов регионов, сбалансиро-
ванному развитию регионов, обеспечению 
занятости населения, увелечению производ-
ства товаров, сервисов и, в конечном счете, 
к повышению уровня жизни населения. 

Выводы 
В Азербайджане поддержка регионов 

осуществлюется по вышеизложенным про-
граммам регионального развития, то есть 
отдельные элементы региональной полити-
ки, применяемые в мировой практике, уже 
работают. 

Выявлено, что без четкой и внятной ре-
гиональной политики, основанной на прин-
ципах построения инновационной и конку-
рентоспособной экономики, невозможно вы-
строить стабильную и процветающую эко-
номику. 

Важно задействовать интеллектуальные, 
финансовые, информационные ресурсы для 
выстраивания такой стратегии развития ре-
гионов, при которой создавались бы условия 
для устойчивого роста экономики всех ре-
гионов, а также ускоренного социально-
экономического развития депрессивных ре-
гионов. В этой связи тщательное изучение и 
применение зарубежного опыта, приемлемо-
го для Азербайджана, позволит выработать 

эффективную политику социально-экономи-
ческого выравнивания регионов. 
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Анотація українською, російською та англійською мовами (до 100 слів); 
Ключові слова українською, російською та англійською мовами (3–10 слів); 
І. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття); 

ІІ. Постановка завдання (формулювання цілей статті); 
ІІІ. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отрима-

них наукових результатів); 
IV. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у даному науковому напря-

мі; 
Література за алфавітом (оформляти слід згідно з вимогами бібліографічних описів); 
Підпис автора і дата. 
 
3. Технічні вимоги до оформлення статей 
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. 

Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має 
бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст порів-
няно з текстовою формою викладу. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у 
квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку 
літератури, та через кому конкретну сторінку. 

 
4. Якщо рукопис статті підготовлено у співавторстві, то на окремому аркуші слід чітко визна-

чити особистий внесок кожного автора у створення рукопису та посвідчити це своїми підписами. 
 
5. Паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний набраному в електронному варіанті, 

завірена рецензія доктора наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має науко-
вий ступінь доктора наук), довідка про автора на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по батькові 
повністю, відповідно до паспортних даних, адреса, телефони з кодом міста, науковий ступінь, 
вчене звання, посада, установа), копія документа про сплату (15 гривень за сторінку) переда-
ються відповідальному редакторові або надсилаються за адресою: 69002, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 70-Б, КПУ, редакція журналу “Держава та регіони”. 

 
6. Гроші треба перераховувати за реквізитами: 
КПУ / Філія АБ “Південний” 
р/р 26002310022201 / ОКПО 19278502 / МФО 313753 
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