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УДК 35.071

О. В. Лесик
аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:  
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ
У статті обґрунтовано актуальність застосування методу моделювання в державному 

управлінні, окреслено особливості та необхідні умови для побудови моделей. Спираючись на 
зіставлення сутнісного та змістовного наповнення понять «система державного управ-
ління» та «модель державного управління», підкреслено логічний взаємозв’язок між ними. 
Відокремлено поняття «модель державного управління» від суміжних понять.

Ключові слова: модель, моделювання, державне управління, система державного управ-
ління, модель державного управління, моделі в державному управлінні, моделі організаційних 
систем у державному управлінні.

Постановка проблеми. Постійно зростаю-
ча складність системи державного управління 
актуалізує застосування методу моделювання 
як в процесі дослідження її поточного стану, 
так і для прогнозування та планування роз-
витку. Це зумовлює необхідність визначення 
співвідношення сутнісного наповнення понять 
«система» та «модель» у науці «державне 
управління». Широкий спектр можливостей, які 
відкриває метод моделювання, призвів до ди-
версифікації його застосування, та як результат 
побудови різних за змістом моделей зумовлює 
необхідність відмежування поняття «модель 
державного управління» від суміжних понять.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Основою для визначення змісту ключових 
дефініцій дослідження стали напрацювання 
В. Авер’янова, Г. Атаманчука, В. Афанасьєва, 
А. Колодій, П. Надолішнього, Л. Сморгунова, 
які здійснили соціально-філософський аналіз 
державного управління; В. Бакуменка, який до-
слідив закономірності та принципи державно-
го управління, особливий акцент зроблено на 
системному характері державного управління 
[5]; Л. Сморгунова, який приділив увагу концеп-
туальним засадам розвитку науки державного 
управління [9]; П. Надолішнього, який розкрив 
термінологічну систему методології державного 
управління [13].

Однак, попри значну кількість теоретичних 
напрацювань, дослідженню змістовного напов-
нення поняття «модель державного управлін-
ня», співвідношенню його з поняттям «система 
державного управління» та комплексному об-
ґрунтуванню необхідності застосування методу 
моделювання в державному управлінні увага 
не приділялася.

Мета статті – використовуючи загальнона-
укові методи, визначити змістовне наповнення 
(складові частини та структуру) та обґрунтувати 
сутність поняття «модель державного управлін-
ня», відокремивши його від суміжних дефініцій.

Виклад основного матеріалу. Процес по-
будови моделей відбувається шляхом застосу-
вання методу моделювання. За його допомогою 
описується структура, відтворюються властиво-
сті і тенденції розвитку державного управління, 
що дає змогу правильно оцінити стан системи, 
зробити вірогідні прогнози й ухвалити більш об-
ґрунтоване управлінське рішення. 

Суть методу моделювання зводиться до по-
будови моделі, обґрунтування способів її дослі-
дження, власне дослідження та перенесення 
отриманих результатів на реальні об’єкти, які 
заміняються моделями [13]. 

При застосуванні цього методу принципово 
важливо враховувати:

– ступінь відповідності моделі оригіналу; 
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– здатність моделі заміняти об’єкт у процесі 
дослідження; 

– можливість поширення отриманих резуль-
татів на реальний об’єкт. 

І.Т. Фролов визначав моделювання як «ма-
теріальне чи мисленневе імітування реально 
існуючої системи шляхом спеціального кон-
струювання аналогів (моделей), у яких відтво-
рюються принципи організації та функціонуван-
ня цієї системи» [23, с. 40]. Важливий акцент 
у такому визначенні зроблено на тому, що мо-
дель – це засіб пізнання, головною ознакою 
якого є відображення реальної дійсності.

Необхідність застосування моделювання в 
державному управлінні зумовлено самою при-
родою цього методу і, передусім, тим, що воно 
заміняє реальний об’єкт. Це принципово важ-
ливо для об’єктів, які мають великі масштаби 
й для яких існують обмеження у застосуванні 
натуральних експериментів, оскільки вони сто-
суються життєдіяльності людей. 

Використання методу дає змогу не тільки по-
яснити вже відомі властивості, а й виявити нові, 
які можуть суттєво вплинути на практику управ-
лінської діяльності.

Результатом процесу моделювання є побу-
дова моделі. Під моделлю (лат. modulus – міра, 
зразок) розуміють будь-який образ, аналог (уяв-
ний чи умовний: зображення, опис, схему, крес-
лення, графік, план, карту і т. ін.) якого-небудь 
об’єкта, процесу чи явища («оригіналу» зазна-
ченої моделі), який використовується в якості 
його (об’єкта) «замінника», «представника» [7].

Сутнісними характеристиками будь-якої мо-
делі є [21, с. 16] є:

– наявність прототипу, який сам може бути 
моделлю;

– штучність створеної системи, що склада-
ється з елементів та взаємозв’язків між ними;

– значущість відображених властивостей 
об’єкту;

– відповідність оригіналу.
Відтак, побудова будь-якої моделі є резуль-

татом процесу моделювання, який передбачає 
наявність двох обов’язкових структурних еле-
ментів: самої моделі та прототипу. Обов’яз-
ковою умовою при цьому є те, що інформація 
про однин елемент дає змогу робити висновки 
про інший. Так, власне моделлю є модель дер-
жавного управління, а прототипом – система 
державного управління, що об’єктивно акту-
алізує потребу визначення поняття «система 
державного управління». У свою чергу, визна-

чення цього поняття неможливе без дефініці-
ювання власне «державного управління». Так, 
у таблиці 1 представлено ряд найуживаніших 
визначень з виокремленням їхніх сутнісних ха-
рактеристик.

Узагальнення та групування характеристик 
поняття дало підстави виокремити спільні для 
більшості з них. Отже, державне управління:

– є різновидом діяльності держави в особі 
уповноважених органів;

– має цілеспрямований характер (при цьому 
може мати на меті розвиток об’єкта управлін-
ня, гарантування та забезпечення прав грома-
дян, реалізацію державних функцій та інтересів 
тощо);

– є суб’єктно-об’єктним впливом (присутнє 
значне варіювання того, хто є суб’єктом (держа-
ва, державна влада, органи виконавчої влади), 
а хто об’єктом (суспільство, суспільна життєді-
яльність, відносини, інститути, процеси, дер-
жавні службовці));

– опирається на владну силу держави;
– є системним, безперервним, постійним.
Підсумовуючи аналіз поняття «державне 

управління», зазначимо, що при дефініціюванні 
частина авторів розглядають його як систему, а 
частина – як процес. Визначаючи сутність по-
няття «система державного управління», роз-
глянемо виокремлений вище перелік характе-
ристик з позицій системного підходу.

До енциклопедії з державного управління 
включено визначення поняття «система», на-
дане Ю.П. Сурміним [13, с. 561]: система – це 
сукупність елементів, що характеризуються 
структурою, зв’язками та функціями, які забез-
печують її цілеспрямований розвиток як цілого.

Окрім наведеного в науці існує безліч під-
ходів до визначення поняття «система». На-
уковцями (В.М. Садовським, Уйомовим А.І., 
Поповим В.П. та Крайнюченком І.В.) було уза-
гальнено та класифіковано ці визначення. На 
наш погляд, доречно буде використати також 
напрацювання Анохіна П.К. [2], який визначав 
систему, як функціональну сукупність матері-
альних утворень, що взаємодіють задля досяг-
нення певного результату (мети), яка є необхід-
ною для задоволення вихідних потреб.

Враховуючи складний та подекуди супере-
чливий характер визначень поняття «система» 
та підтримуючи позицію Оганісяна М.С. в ча-
стині залежності сутнісного наповнення понят-
тя від науковця, який застосовуватиме систем-
ний підхід, наведемо трактування А.І. Уйомова: 



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

6

Таблиця 1
№ Визначення поняття Сутнісні характеристики

1.

Практичний, організуючий та регулюючий вплив держави на 
суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування, 
збереження або перетворення, що спирається на її силу 
влади [12, с. 158].

– цілеспрямованість суб’єктно-об’єктного 
впливу, при якому суб’єктом є держава, 
об’єктом – суспільна життєдіяльність;
– опора на владну силу;

2.

Практичний, організуючий вплив держави на суспільну жит-
тєдіяльність людей з метою її впорядкування, збереження 
або перетворення, який спирається на її владну силу [3, с. 
38].

3.

Система, побудована для вирішення багатоцільових завдань, 
що відображає різні аспекти та характеристики об’єкта, які 
складно побачити з позиції одного спостерігача (суб’єкта 
управління) [12, с. 515].

– системність;
– багатоцільовість;
– складність об’єкта управління;

4.

Процес цілеспрямованого впливу суб’єкта державного управ-
ління, що представляє державну владу у вигляді спеціально 
утворених органів та їх системи, на об’єкт управління, яким є 
все суспільство або його частина, внаслідок якого задоволь-
няються потреби держави й суспільства [12, с.158].

– цілеспрямованість суб’єктно-об’єктного 
впливу, при якому суб’єктом є державна 
влада, об’єктом – суспільство;
– мета: задоволення держави і суспільства;

5.

Це частина державної діяльності, що має своїм основним 
призначенням здійснення виконавчої влади. Державний 
характер такого управління полягає в тому, що в його процесі 
реалізуються завдання, функції та інтереси держави. Для 
його здійснення створюють спеціальні органи (встановлюють 
посади), які діють у рамках законів і в межах своїх повнова-
жень [6].

– створення спеціальних органів;
– цільове призначення – здійснення вико-
навчої влади з метою реалізації завдань, 
функцій та інтересів держави;

6.

Систематично здійснюваний свідомий, цілеспрямований 
вплив людей на суспільну систему в цілому чи на її окремі 
ланки, на підставі пізнання й використання властивих системі 
об’єктивних закономірностей і тенденцій в інтересах забезпе-
чення її оптимального функціонування та розвитку, досягнен-
ня поставленої мети [4].

– цілеспрямованість суб’єктно-об’єктного 
впливу, при якому суб’єктом є люди, об’єк-
том – суспільна система;
– опора на вивчення та подальше враху-
вання об’єктивних характеристик об’єкта 
при здійсненні управлінських впливів;

7.

Підзаконна діяльність органів виконавчої влади, спрямована 
на практичну організацію нормального життя суспільства і 
забезпечення особистої безпеки громадян, створення умов їх 
матеріального, культурного та духовного розвитку [17].

– цілеспрямованість суб’єктно-об’єктного 
впливу, при якому суб’єктом є органи вико-
навчої влади, об’єктом – життя суспільства;
– підзаконний характер діяльності суб’єкта;
– мета: розвиток об’єкта

8.
Це діяльність особливого роду, зміст якої полягає у виконанні 
правових актів шляхом різних форм організаційного впливу 
на суспільні явища і процеси [1, с. 42].

– об’єкт управління – суспільні явища і 
процеси;
– суть управлінського впливу: виконання 
правових актів шляхом здійснення організа-
ційного впливу;

9.

Це систематично здійснюваний цілеспрямований вплив дер-
жави на суспільну систему в цілому або на окремі її ланки, на 
стан і розвиток суспільних процесів, на свідомість, поведінку 
та діяльність особи і громадянина з метою реалізації держав-
ної політики, виробленої політичною системою та законодав-
чо закріпленої, в інтересах оптимального функціонування та 
розвитку держави [15].

– цілеспрямованість суб’єктно-об’єктного 
впливу, при якому суб’єктом є держава, 
об’єктом – суспільна система;
– мета: реалізація державної політики 
задля оптимального функціонування та 
розвитку держави;

10.

Складова частина політичного управління, яке одночасно 
поєднує політичні та адміністративні засоби. Державне 
управління охоплює об’єкти державного сектора – державну 
власність, державні органи й організації, а також суспільно-
го в межах повноважень, необхідних сучасній державі для 
ефективного забезпечення соціально-економічного прогресу, 
гарантій захисту прав і свобод громадян та національної 
безпеки [8].

– належність до політичного управління;
– обмеженість повноважень;
– мета: забезпечення прогресу, гарантуван-
ня прав, свобод та забезпечення безпеки;

11.

Виконавчо-розпорядча діяльність органів державної вико-
навчої влади, котра виявляється у безпосередньому повсяк-
денному й оперативному впливові на різноманітні суспільні 
відносини у країні [20, с. 213].

– цілеспрямованість суб’єктно-об’єктного 
впливу, при якому суб’єктом є органи вико-
навчої влади, об’єктом – суспільні відносини;
– виконавчо-розпорядчий характер;
– безперервність, повсякденність, опера-
тивність;

12.
Особливий та самостійний різновид діяльності держави, що 
здійснює окрема система спеціальних державних органів – 
органів виконавчої влади [10, с. 6].

– вид діяльності держави;
– суб’єкт управління – органи виконавчої 
влади;
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13.

Частина соціального управління, тобто управління людьми 
та їх колективами. У вужчому значенні – державне управлін-
ня – це управління персоналом державної служби, а також 
суспільними сферами (економікою, правовим процесом, со-
ціальним забезпеченням, культурою), суспільними групами, 
організаціями та інститутами [18].

– похідність від соціального управління;
– об’єкти управління: персонал державної 
служби, суспільні сфери групи, організації 
та інститути;

14.
У широкому розумінні поняття державного управління по-
ширюється на всі три гілки влади – виконавчу, законодавчу і 
судову, а у вузькому – тільки на виконавчу [8, с. 150].

– поширення на три гілки влади, або лише 
на виконавчу;

15.

Матеріалізоване виявлення (вираження) державної влади, 
що здійснює визначені нею спільні цілі й завдання у межах 
системи цієї влади, виходячи з принципу поділу влади  
[24, с. 102]

– є матеріалізованим вираженням держав-
ної влади (опора на владну силу)

16.

процес здійснення авторитарного врядування через форму-
вання та реалізацію системи державних органів виконавчої 
влади на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу 
країни, які застосовують сукупність способів, механізмів, 
методів владного впливу на суспільство [16, с. 21].

– суб’єктно-об’єктний вплив, при якому 
суб’єктом є органи виконавчої влади, об’єк-
том – суспільство;
– авторитарний характер;

17.

У широкому розумінні – сукупність усіх видів діяльності 
держави, що реалізується у функціонуванні органів усіх гілок 
влади і спрямована на регулювання суспільних відносин.
У вузькому розумінні – це виконавчо-розпорядча діяльність 
органів виконавчої влади, а також інших органів, у частині 
реалізації ними виконавчо-розпорядчих функцій [19, с. 18].

– є діяльністю держави;
– суб’єктно-об’єктний вплив, при якому 
суб’єктом є органи виконавчої влади, об’єк-
том – суспільні відносини;
– реалізація виконавчо-розпорядчих функ-
цій.

«системою буде будь-який об’єкт, в якому має 
місце певне відношення, що відповідає деяким 
завідомо визначеним властивостям» [22].

Спираючись на виокремлені характеристи-
ки поняття «державне управління» та сутнісну 
наповненість поняття «система» в рамках на-
шого дослідження під час визначення «системи 
державного управління» застосуємо результати 
наукових напрацювань П.І. Надолішнього [13] 
та Мельтюхової Н.М. [12, с. 515], відповідно до 
яких система державного управління – це:

– цілісна, організована на єдиній правовій 
основі сукупність інститутів, функцій, відносин, 
процесів, принципів і методів управління сус-
пільством;

– органічне поєднання суб’єкта управління 
(керуючої системи); об’єкта управління (керо-
ваної системи);всієї сукупності різноманітних 
зв’язків, які при цьому здійснюються (системи 
управлінських відносин щодо їх взаємодії).

Сукупність характеристик державного управ-
ління, сутнісного наповнення визначень понять 
дають змогу виокремити в узагальненому ви-
гляді складові системи державного управління:

– цільовий компонент;
– складні взаємозв’язки;
– суб’єкт управління;
– об’єкт управління. 
Як уже зазначалося вище, сутність поняття 

«модель державного управління» міститься в 
логічному і тісному взаємозв’язку моделі та її 
прототипу, тобто у співвідношенні між власне 
системою державного управління та її моделлю. 

Відповідно до визначення, яке подано у 
словнику-довіднику з державного управління 
[11] моделі державного управління – це описи 
системи державного управління, що відобража-
ють певні групи її властивостей. Таке визначен-
ня є універсальним, однак в рамках нашого до-
слідження потребує уточнення та акцентування 
уваги на сутнісних рисах.

Так, першою характеристикою дефініції ви-
значено описовість, аналізуючи її, доречним 
буде навести методологічні напрацювання 
В.А. Штоффа [25, c. 69], який висловлює сумні-
ви щодо можливості називати моделлю виключ-
но теоретичні напрацювання, у тому числі опи-
си. Так, вченим запропоновано не включати до 
поняття «модель» ті елементи, на позначення 
яких існують інші твердження, такі як «теорія», 
«гіпотеза» тощо.

Для відмежування поняття «модель» від по-
няття «теорія» наведемо класифікацію моде-
лей за формою вираження:

– фізичні (матеріальні предмети);
– символічні (словесні та математичні описи 

тощо);
– іконічні (рисунки, діаграми, таблиці тощо);
– змішані.
У державному управлінні найчастіше вико-

ристовуються іконічні й символічні моделі, а та-
кож їх змішані форми. По суті, саме побудова 
змішаної моделі на основі поєднання словесних 
описів з іконічними (графічними зображеннями 
у вигляді організаційних схем та таблиць) і може 
бути названа моделлю державного управління.
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Другою характеристикою наведеного визна-
чення є охоплення лише суттєвих властивостей 
об’єкту, що відповідає загальнонауковим вимо-
гам до побудови моделей. Третьою – обов’язко-
вість відповідності оригіналу, як умови отриман-
ня об’єктивних висновків.

Узагальнюючи, пропонуємо таке визначення 
поняття: модель державного управління – це 
умовний образ (зображення, опис, схема тощо) 
системи державного управління, який відобра-
жає певні групи її властивостей та відповідає 
об’єкту моделювання.

Модель державного управління може бути 
побудована:

– на основі наявної в країні системи держав-
ного управління;

– як результат дослідження історичного дос-
віду;

– як схематичне зображення теоретичної 
концепції, яку лише планується впровадити в 
життя.

Попри актуальність застосування методу мо-
делювання в державному управлінні, він має і 
певні недоліки, одним з яких є статичність отри-
маної моделі. Так, система державного управ-
ління як складна соціальна система перебуває 
в постійному динамічному процесі розвитку, що 
спричиняє необхідність постійного корегування 
моделі. Винятком є теоретичні моделі, побудо-
вані як прообраз результату реформ, хоча вне-
сення змін до останніх з врахуванням потреб 
суспільства є закономірним.

Важливим у визначенні поняття «модель 
державного управління» є відокремлення його 
від суголосних і суміжних дефініцій. Серед 
яких «моделі в державному управлінні» (як за-

сіб дослідження явищ і процесів у державно-
му управлінні на основі заміщення реального 
об’єкта його аналогами, умовними образами 
[13]); «моделі організаційних систем у держав-
ному управлінні» (як окремі сукупності елемен-
тів, властивостей відносин, зв’язків, що мають 
в основі упорядкування взаємодії суб’єктів дер-
жавного управління, які пов’язані між собою 
по вертикалі й по горизонталі та забезпечують 
процес управління суспільною життєдіяльністю 
[14, с. 446]); «моделі реформування державно-
го управління» (як опис основних принципів, ін-
струментів та технологій за якими здійснюється 
перетворення системи державного управління).

На основі співвідношення між прототипом та 
моделлю визначимо основні відмінності між на-
веденими вище моделями (див. табл. 2). 

Висновки та пропозиції.
Підсумовуючи, зазначимо, що для визначен-

ня поняття «модель державного управління» 
було побудовано логічний ланцюг із дефініцій 
«державне управління – система державного 
управління – модель державного управління». 
Під моделлю державного управління будемо 
розуміти умовний образ (зображення, опис, 
схему тощо) системи державного управління, 
який відображає певні групи її властивостей 
та відповідає об’єкту моделювання. Елементи 
моделі відображатимуть складові частини сис-
теми державного управління (цільовий компо-
нент, складні взаємозв’язки, суб’єкт управління, 
об’єкт управління). 

Щодо відокремлення від суміжних понять, 
то відмінності в сутнісному наповненні «моделі 
державного управління», «моделей в держав-
ному управлінні», «моделі організаційних сис-

Таблиця 2

№ Поняття  
(Вид моделі) Прототип Ключові характеристики

1. Модель державного 
управління Система державного управління

– будується для дослідження усієї системи;
– відображає не лише структуру, а й цільове 
призначення системи;
– може будуватися як для поточного стану 
системи так і в якості прогнозного виразу.

2. Моделі в державному 
управлінні

Окремі явища і процеси в дер-
жавному управлінні

– будується для окремих елементів системи 
державного управління;
– сама система розглядається як зовнішнє 
середовище для прототипу;
– може бути побудована як деталізація.

3.
Моделі організаційних 
систем у державному 

управлінні

Сукупність ланок та органів дер-
жавного управління (структура 
суб’єкта державного управління)

– відображає лише структуру суб’єкта управ-
ління;
– використовується з метою оптимізації орга-
нізаційного конструкта керуючої підсистеми.

4. Моделі реформування 
державного управління

Прообраз кінцевого стану сис-
теми (або її окремої частини) за 
підсумками реформування

– відображає не поточний, а прогнозний стан 
системи або її елемента.
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тем у державному управлінні» лежать в пло-
щині взаємозв’язків «модель-прототип», що дає 
змогу чітко їх розмежувати. 

Детальний аналіз складної природи взає-
мозв’язків у системі державного управління та 
відображення їх при побудові моделі є предме-
том подальших наукових розвідок.
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Лесик Е. В. Модель государственного управления: сущность понятия, структура, со-
ставляющие

В статье обоснована актуальность применения метода моделирования в государствен-
ном управлении, очерчены особенности и необходимые условия для построения моделей. 
Опираясь на сопоставление сущностного и содержательного наполнения понятий «систе-
ма государственного управления» и «модель государственного управления», подчеркнута 
логическая взаимосвязь между ними. Отделено понятие «модель государственного управ-
ления» от смежных понятий.

Ключевые слова: модель, моделирование, государственное управление, система госу-
дарственного управления, модель государственного управления, модели в государствен-
ном управлении, модели организационных систем в государственном управлении.

Lesyk O. V. Public administration model: the essence of the concept, structure and com-
ponents

In the article it is grounded the relevance of the modeling method using in public administration; 
features and necessary conditions for models building are outlined. On the basis of comparison and 
the essential content of the concepts of "public administration" and "public administration model", the 
logical relationships between them are emphasized. The concept of "public administration model" is 
separated from related concepts.

Key words: model, modeling, public administration, public administration system, public admin-
istration model, models in public administration, models of organization systems in public adminis-
tration.
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М. Г. Орел 
кандидат наук державного управління,  

докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції  
та управління національною безпекою 

Національної академії державного управління  
при Президентові України

ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ  
ТА МЕТА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
У статті на основі критичного аналізу наукових праць, у яких розглядаються філософ-

ські, політичні та державно-управлінські аспекти забезпечення національної безпеки, об-
ґрунтовується положення про доцільність розгляду дефініції поняття «політична безпека» 
як наукової категорії. Зосереджується увага на «політичній безпеці» як на визначальному 
структуроутворювальному факторі формування та цілепокладання системи державного 
управління у сфері політичної безпеки. Це, на думку автора, дає можливість більш ґрун-
товно розкрити сутність процесу, який науковці та управлінці розуміють як «забезпечення 
політичної безпеки», розкрити природу процесів, подій та інших чинників, які вони ідентифі-
кують як виклики та загрози політичній безпеці.

Ключові слова: політика, безпека, політична безпека, система державного управління у 
сфері політичної безпеки, забезпечення політичної безпеки, виклики та загрози політичній 
безпеці.

Постановка проблеми. Як правило, по-
літика національної безпеки будь-якої країни 
визначає пріоритетні цілі щодо забезпечення 
її політичної безпеки та механізми їх досягнен-
ня. Адекватність цих цілей тенденціям розвит-
ку процесів, що мають місце у політичній сфері 
життєдіяльності суспільства та держави, знач-
ною мірою залежить від урахування розроб-
никами політики та особами, які приймають 
відповідні рішення щодо затвердження тих чи 
інших пріоритетних цілей, результатів систем-
ного аналізу множини чинників, що породжу-
ють ці процеси. Визначальною ж передумовою 
наукової обґрунтованості результатів аналізу є 
наявність поняттєво-категоріального апарату, 
який би допомагав уникнути невідповідності 
пропозицій та рекомендацій під час визначен-
ня сутності політичних процесів та їх розвитку, 
враховуючи неоднозначності та суперечності 
тих чи інших понять (категорій).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Як свідчить виконаний аналіз, у теорії та 
практиці національної безпеки та державного 
управління важко знайти дефініцію, стосовно 
якої серед дослідників були б такі великі роз-
біжності, як щодо поняття «політична безпека». 
Водночас різні аспекти аналізу сутності явища, 

яке позначають цим поняттям, розглядаються в 
роботах таких вчених як О. Косілова [1], В. Кре-
мень, І. Бінько, С. Головащенко [2], В. Цига-
нов [3], Г. Ситник, В. Олуйко, М. Вавринчук [6], 
Д. Кучма [7], В. Ребкало, В. Шахов [8]. Але, на 
наш погляд, незважаючи на спроби цих та ін-
ших дослідників щодо операціоналізації понят-
тя «політична безпека», тобто приведення його 
до виду, який би дав змогу оперувати з ним на 
практичному рівні під час вирішення конкретних 
аналітичних і прогнозних задач, до належного 
результату ще далеко.

Серед науковців і практиків так і не сфор-
мувалося єдиної думки стосовно розуміння 
сутності явища, яке позначають цим поняттям, 
його складових частин і взаємозв’язку з суміж-
ними дефініціями, оскільки йдеться то про за-
хист політичних суб’єктів, то про сталий стан 
політичної системи, то про політичну стабіль-
ність тощо. Як правило, поза увагою залишають 
і той факт, що політична безпека має розгляда-
тися як визначальний структуроутворювальний 
фактор формування та цілепокладання систе-
ми державного управління у сфері політичної 
безпеки, що, на думку автора, дає змогу більш 
ґрунтовно розкрити сутність процесу, під яким 
науковці, політики та управлінці розуміють «за-
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безпечення політичної безпеки», а також приро-
ду процесів, подій та інших чинників, які вони 
ідентифікують як виклики та загрози політичній 
безпеці. З огляду ж на те, що вірогідність ре-
зультатів наукових досліджень проблем щодо 
забезпечення національної безпеки значною мі-
рою залежать від обґрунтованості та уніфікова-
ності поняттєвого апарату, «політична безпека» 
має розглядатися як наукова категорія, тобто 
бути предметом наукового аналізу. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
обґрунтування доцільності розгляду дефініції 
поняття «політична безпека» як наукової кате-
горії та визначального структуроутворювально-
го фактора формування та цілепокладання сис-
теми державного управління у сфері політичної 
безпеки, як передумови більш ґрунтовного 
розкриття сутності процесу, який науковці, по-
літики та управлінці називають «забезпечення 
політичної безпеки», а також природу процесів, 
подій та інших чинників, які вони ідентифікують 
як виклики та загрози політичній безпеці.

Виклад основного матеріалу. Теорія націо-
нальної безпеки та теорія державного управлін-
ня оперують багатьма поняттями. Деякі з них, 
незважаючи на досить широкий вжиток, через 
геополітичні та геоекономічні трансформації й 
необхідність урахування національних реалій 
державотворення потребують більш критично-
го наукового аналізу й уточнення, що є пере-
думовою подальшого розвитку теорії та прак-
тики державного управління забезпеченням 
національної безпеки. Серед них чільне місце 
належить поняттю «політична безпека», яке, у 
свою чергу, є базовим під час операціоналізації 
низки таких важливих дефініцій, як «забезпе-
чення політичної безпеки», «система держав-
ного управління у сфері національної безпеки» 
та ін., а також з’ясування природи чинників, які 
дослідники та управлінці ідентифікують як ви-
клики чи загрози політичній безпеці. При цьому 
очевидно, що зміст, який вкладається в поняття 
«політична безпека» значною мірою визнача-
ється інтерпретацією дослідниками (аналіти-
ками, управлінцями) змісту понять «політика» 
та «безпека», розкриття сутності яких, як буде 
нижче показано, також є далеко не тривіальним 
завданням. 

Сьогодні існує багато визначень, що таке 
«політика». Так, Б. Гоґвуд і Л. Ґан у книзі «Ана-
ліз політики для реального світу» [10, с. 26-40] 
наводять приклади, які характеризують різне 
вживання слова «політика», а саме як: позна-

чення сфери діяльності (економічна політика); 
вираження мети або бажаного стану речей 
(наша мета – ринкова економіка); пропозиції 
(ми будемо підвищувати соціальні стандарти); 
рішення Уряду; формальне твердження (вони 
не дотримуються обраної політики); програма 
(пакет нормативних актів); результат або про-
дукт (дій глави держави, Уряду); теорія або мо-
дель (модель, яка дає змогу поєднати причини 
та наслідки); процес, коли акцентується увага 
власне на процесі вироблення політики.

Досить різні визначення «політики» дають і 
словники. Наприклад, укладачі словника Д. По-
горілий, В. Фесенко та К. Філіппов дають досить 
розповсюджене трактування політики: «діяль-
ність індивідів і соціальних груп, пов’язану з 
відносинами з приводу завоювання, утримання 
і використання влади з метою реалізації своїх 
інтересів» [9, с.184], а серед основних сучасних 
підходів до визначення політики виокремлюють 
комунікативний (політика, як сфера інтеграції 
або боротьби індивідів і соціальних груп), ди-
рективний (політика, як відносини з приводу 
влади), функціональний (політика, як діяльність 
з управління) [9, с.185]. Вони також наводять 
приклади трактування політики різними істо-
ричними постатями: Макіавеллі: «політика є 
сукупність засобів, необхідних для того, щоб 
прийти до влади, утримувати владу і корисно її 
використовувати»; В. Ленін: «політика є сфера 
відносин між класами суспільства»; М. Вебер: 
«політика – це прагнення до участі у владі або 
до надання впливу на розподіл влади, чи то між 
державою, чи то всередині держави між групами 
людей»; Д. Істон: «політика – це владний розпо-
діл цінностей всередині суспільства» [9, с.185]. 
На думку В. Штанько, Н. Чорної, Т. Авксентьєвої 
та Л. Тіхонової, політика – це «організаційна, 
регулятивна й контрольна сфера суспільства, у 
межах якої здійснюється соціальна діяльність, 
спрямована на досягнення, утримання та реалі-
зацію влади задля здійснення власних запитів і 
потреб» [12, с. 281]. 

Різноманітність у розумінні сутності політики 
як об’єктивного соціального явища зумовила й 
принципові відмінності в трактуванні цінності 
цієї сфери для людей. Як правило, в політо-
логії акцентується увага на дуальному визна-
ченні соціальної цінності політики [11; 12]. Одні 
дають їй позитивну оцінку, оскільки, на їхню 
думку, політика є сферою об’єднання всіх чле-
нів суспільства, де соціальні проблеми мають 
вирішуватися в атмосфері співробітництва, не-
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насильницькими засобами, через пошук ком-
промісів, без переможців і переможених. Інші ж, 
навпаки, оцінюють політику негативно, оскільки 
вона для них є сферою протистояння і бороть-
би різних суб’єктів влади за право контролю 
над системою розподілу соціальних благ, поле 
жорстоких зіткнень соціальних груп із різними 
інтересами, де перемагає найсильніший, тобто, 
на їхню думку, це сфера панування одних лю-
дей над іншими.

Насправді, цими оцінками політики науков-
ці характеризують її окремі риси, нерозривно 
пов’язані зі специфікою її природи, тобто які є 
органічною, нерозривною єдністю двох супере-
чливих начал, оскільки, з одного боку, суспіль-
ство ніколи не складалося з абсолютно рівних 
людей, бо завжди має місце різний доступ лю-
дей до багатства і влади, що продукує нерів-
ність між людьми, а політика лише закріплює і 
постійно її відтворює, а з іншого – суспільство 
може існувати тільки як єдине ціле, тому визна-
чальна функція політики полягає в тому, щоб не 
допустити розпаду суспільства, а її виконання 
передбачає постійний пошук консенсусу, рівно-
ваги, компромісу, тобто інтегруючої суспільство 
домінанти.

Загалом же безліч властивостей, взаємо-
пов’язаних і взаємозумовлених проявів, ролей 
та завдань політики, які віддзеркалюють різні 
її грані ускладнюють однозначне й вичерпне 
визначення сутності політики та свідчать, що 
вона є феноменом, який у соціокультурному 
контексті має статус категорії. Тобто це явище, 
яке є об’єктом наукових досліджень, де об’єк-
тивне і суб’єктивне виступають як єдине ціле. 
За допомогою політики відбуваються органі-
зація і регуляція життєдіяльності людини, що 
веде до зростання рівня її активності як члена 
суспільства, а тому її можна розглядати і як со-
ціокультурний феномен розвитку, тобто процес, 
спрямований на позитивну зміну матеріальних і 
духовних об’єктів. 

З огляду на викладене ми схильні вважати, 
що загалом складниками, які розкривають сут-
ність політики, є: служіння суспільним інтер-
есам; визначення, узгодження та реалізація 
суспільних цілей; прагнення здобути, утрима-
ти та здійснювати владу; управління держа-
вою, спільнотою; спосіб пошуку консенсусу та 
розв’язання конфліктів; боротьба суспільних 
груп; корпоративно-упереджене ставлення до 
суспільних проблем; громадські справи на від-
міну від приватного життя; певний курс, модель 

поведінки, результат чи напрямок діяльності. 
При цьому політика завжди є своєрідною фор-
мою діяльності, в якій відображаються супере-
чливі інтереси соціальних груп при визначенні 
пріоритетних цілей, досягнення яких важливе 
для забезпечення позитивних змін матеріаль-
них і духовних засад розвитку людини, суспіль-
ства та держави. 

Як і в разі з політикою, починаючи з давніх 
часів були непоодинокі спроби з’ясувати й різ-
ні аспекти сутності безпеки, головним чином у 
контексті передумови або засобу досягнення 
загального блага. Першим, хто із системних по-
зицій проаналізував проблеми виживання дер-
жави, суспільства та окремого індивіда в контек-
сті їх безпечної взаємодії, став автор концепції 
суспільного договору Т. Гоббс [5], у якій фено-
мену безпеки відводиться центральне місце.

Спроби якомога докладніше розкрити приро-
ду безпеки не припинялися і в останні десятиріч-
чя, зокрема про це свідчать роботи А. Вікторо-
ва, М. Вавринчука, А. Качинського, Г. Ситника, 
В. Манькова, В. Горлинського, В. Олуйка [4; 6; 
13; 15-18]. Результати досліджень цих та інших 
авторів дають підстави стверджувати, що су-
часне наукове знання про безпеку містить певні 
взаємопов’язані уявлення про цей феномен у 
межах юридичних, воєнних, політичних та ін-
ших наук, а зусилля вчених концентруються 
передусім у площині пошуку передумов щодо 
збереження та подальшого розвитку системи 
базисних цінностей суспільства. Тобто сучасні 
уявлення про безпеку ґрунтуються на тому, що 
це складне соціальне явище, яке відображає 
певні теоретичні уявлення про взаємовідноси-
ни індивіда, суспільства та держави, акумулює 
в собі наслідки їх багатогранної діяльності, іс-
торичний досвід, уподобання і культуру людини 
(індивіду), суспільства, держави, а тому має ба-
гато вимірів. 

З кінця минулого століття проблеми безпеки 
почали розглядати в контексті основних посту-
латів теорії нелінійних процесів та теорії хаосу, 
синергетичної термінології, що сприяє погли-
бленому розумінню спонтанності й непередба-
чуваності характеру та спрямованості небезпек, 
як наслідків взаємодії складних процесів соці-
альної та природної самоорганізації реальних 
об’єктів. З огляду на те, що в процесі еволюції 
живої природи сформувався інстинкт самозбе-
реження живих істот, тобто їх існування зале-
жить від того, як вони можуть виявляти та оці-
нювати чинники, що загрожують їх фізичному 
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існуванню, дослідники розглядають небезпеку 
і безпеку як дві взаємозв’язані сторони, що пе-
ребувають у динамічній взаємодії й характери-
зують умови (ситуації) життєдіяльності об’єктів 
природи.

Вважається також, що безпека є комплек-
сним критерієм оцінки якості функціонування 
будь-якої сучасної системи, показником, який 
характеризує динаміку її розвитку як цілісності. 
З огляду на це як основу для розкриття змісту 
поняття «безпека» більшість дослідників пропо-
нує розглядати як певний стан системи, досяг-
нутий унаслідок запобігання завданню шкоди 
її розвитку. У такому разі досягнення бажаного 
для соціальної системи стану визначає її голов-
ну мету, а також спосіб і умови існування під 
впливом тих чи інших факторів.

Суспільство розвивається в середовищі, 
параметри якого формуються під дією різно-
манітних, взаємопов’язаних і взаємозумовле-
них факторів, вплив яких зумовлює деякий ін-
тегральний рівень загроз безпеці суспільства, 
тому досягнутий рівень безпеки залежить від 
можливостей суспільства, ефективності прак-
тичних заходів щодо їх реалізації під час про-
гнозування, виявлення, нейтралізації чи зни-
ження інтегрального рівня загроз безпеці. 

Таким чином, з огляду на викладені вище 
когнітивні ознаки характеристик, складників, 
особливостей прояву об’єктивних соціальних 
явищ, які дають змогу розкрити їхню сутність та 
які позначають поняттями «політика» і «безпе-
ка», можна стверджувати про те, що дефініці-
єю поняття «політична безпека» є комплексна 
характеристика динаміки та спрямованості 
розвитку (життєдіяльності) політичної систе-
ми, яка має розглядатися у різних ракурсах. Це 
характеристика: зовнішніх умов середовища 
її функціонування (зовнішній вимір безпеки); 
взаємовідносин всередині системи (внутрішній 
вимір безпеки); політичної системи, яка має до-
сліджуватися крізь призму психологічної реакції 
її суб’єктів на зовнішні умови свого існування. 
При цьому врахування інших характеристик, які 
дають змогу більш ґрунтовно розкрити сутність 
політичної безпеки, дають змогу виокремити 
три принципові ситуації, а саме коли політична 
безпека розуміється як: відсутність небезпеки; 
невід’ємна властивість політичної системи; пев-
ний стан, зокрема відносин між суб’єктами по-
літичної системи; стан держави, за якого вона 
здатна успішно протистояти силовому тиску 
ззовні; стійкість політичної системи.

І, зрештою, «політична безпека» може роз-
глядатися як результат специфічної діяльності, 
передусім державних інститутів, наприклад, 
щодо виявлення, прогнозування, нейтралізації 
процесів, які можуть завдати шкоди об’єкту за-
хисту та запобігання їм; забезпечення належно-
го розвитку соціальної системи (її елементів) у 
контексті захищеності від небезпеки; створення 
громадянам необхідних умов для життя, забез-
печення гарантій їхніх прав і свобод, соціаль-
ної захищеності, політичної стабільності тощо. 
Очевидно, що в цьому разі визначення безпеки 
значною мірою передбачає її розуміння як мети, 
а не як діяльності.

Таким чином, запропоновані уявлення про 
політичну безпеку також демонструють різно-
маніття визначень цього феномену і далеко 
не тотожні повному та якісному розкриттю його 
суті. Разом із тим, якщо їх розглядати в контексті 
життєдіяльності політичної системи, вони дають 
підстави стверджувати, що за будь-якого визна-
чення воно характеризує: тенденції розвитку й 
умови життєдіяльності соціуму, його політичних 
структур, що визначаються відповідними наста-
новами (політичними, правовими та ін.), за яких 
забезпечується збереження якісної визначено-
сті та вільне функціонування, яке відповідає 
їхній природі; певну захищеність функціонуван-
ня соціуму від потенційних і реальних небез-
пек, яка є результатом еволюційного розвитку 
та наслідком діяльності політичних інститутів.

З огляду на це ті чи інші рішення щодо забез-
печення безпеки політичної системи необхідно 
приймати на підставі аналізу динаміки її роз-
витку та функціонування, котрі можна описати 
та характеризувати за допомогою різних показ-
ників, вихід яких за допустимі межі призводить 
або до погіршення якості управління, або до 
невиконання завдань системи та, зрештою, до 
її руйнування. Важливими передумовами й од-
ночасно індикаторами вказаної безпеки, зокре-
ма, є: відсутність обмежень політичних прав і 
свобод громадян; наявність політичної опозиції; 
ефективність державного управління, що вира-
жається в здатності енергійно переборювати 
кризи, забезпечувати відновлення та стійкий 
розвиток; підтримка влади більшістю суспіль-
ства; політична стабільність. 

Таким чином, об’єктивною основою існуван-
ня феномену «політична безпека» як характе-
ристики внутрішніх та зовнішніх умов існування 
політичної системи є природа речей, що визна-
чає її буття. Внаслідок цього безпечними впли-
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вами на систему можуть вважатися ті, що не 
приводять до істотної зміни її природного функ-
ціонування та розвитку, зміни структури тощо, а 
інструментом, на який покладається виконання 
завдань щодо забезпечення політичної безпе-
ки, є система державного управління у сфері 
політичної безпеки:

Висновки та пропозиції. 
1. До цього часу «політична безпека» як ок-

рема наукова категорія науковцями практично 
не розглядалась, що не дозволяло їм визначи-
ти когнітивні ознаки, всебічно розкрити сутність 
об’єктивно існуючого соціального явища, яке 
позначають цим поняттям, і, відповідно дійти 
єдиної думки щодо його складових частин та 
взаємозв’язку із суміжними дефініціями. Ре-
зультати ж виконаного нами дослідження дають 
підстави стверджувати, що об’єктивною осно-
вою існування феномену «політична безпека» 
як характеристики внутрішніх та зовнішніх умов 
існування політичної системи є природа речей, 
що визначає її буття.

2. Безліч властивостей, взаємопов’язаних і 
взаємозумовлених проявів, ролей та завдань як 
політики, так і безпеки, які віддзеркалюють різні 
їхні грані, ускладнюють однозначне й вичерпне 
визначення сутності політичної безпеки та свід-
чать, що вона є феноменом, який у соціокуль-
турному контексті має статус наукової категорії. 
Тобто політична безпека – це явище, яке має 
бути об’єктом постійних наукових досліджень, 
де об’єктивне та суб’єктивне виступають як єди-
не ціле. Крім того, розгляд політичної безпеки як 
наукової категорії надає додаткові можливості 
щодо з’ясування сутності інших процесів (явищ), 
таких, наприклад, як «забезпечення політичної 
безпеки», «загрози політичній безпеці» тощо.

3. Розкриття сутності «політичної безпеки» 
принципово важливе в контексті розгляду її як 
визначального фактора цілепокладання систе-
ми державного управління у сфері політичної 
безпеки, а тому й структуроутворювального 
фактора цієї системи, оскільки безпечними та 
виправданими управлінськими впливами мо-
жуть вважатися ті, що не призводять до істотно-
го погіршення вказаної безпеки.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у системному дослідженні чинників, які по-
роджують виклики та загрози політичній безпе-
ці в умовах глобалізації, і, відповідно, суб’єктів 
системи державного управління у сфері полі-
тичної безпеки.
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Орел М. Г. Политическая безопасность как научная категория и цель системы госу-
дарственного управления в сфере политической безопасности

В статье на основе критического анализа научных работ, в которых рассматривают-
ся философские, политические и государственно-управленческие аспекты обеспечения 
национальной безопасности, обосновывается положение о целесообразности рассмотре-
ния дефиниции понятия «политическая безопасность» как научной категории. Внимание 
сосредоточено на «политической безопасности» как определяющем системообразующем 
факторе формирования и целеполагания системы государственного управления в сфере 
политической безопасности. Это, по мнению автора, позволяет более основательно ра-
скрыть суть процесса, который ученые и управленцы называют «обеспечение политиче-
ской безопасности», раскрыть природу процессов, событий и других факторов, которые 
они идентифицируют, як вызовы и угрозы политической безопасности.

Ключевые слова: политика, безопасность, политическая безопасность, система госу-
дарственного управления в сфере политической безопасности, обеспечение политической 
безопасности, вызовы и угрозы политической безопасности.

Orel M. G. Political security as a category and the purpose of the system of governance in 
the sphere of political security

In the critical analysis of scientific papers that discuss philosophical, political, legal and public 
administrative aspects of national security, explains the situation about the appropriateness of dis-
cussing “political safety” as categories. The attention is concentrated on “political safety” and defined 
as system-forming factor in the formation and goal setting of the system of state management in the 
sphere of political security. This, in the author’s opinion, allows you to more thoroughly reveal the 
essence of the process by which scientists, politicians and managers understand “ensuring political 
security” and the nature of the processes, events, and other factors that they identification as chal-
lenges and threats to political security.

Key words: politics, safety, political safety, national security, public administration in the sphere 
of political security, political security, challenges and threats to political security.
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Національної академії державного управління при Президентові України

ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЯК СУКУПНІСТЬ  
ОБ’ЄКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО КОНТРОЛЮ  
У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена питанням особливостей планування територій як специфічній су-

купності об’єктів громадянського контролю за діяльністю органів публічної влади у сфе-
рі містобудівної діяльності. Визначено поняття планування територій. Розглянуто види 
об’єктів планування території. Визначено результати та процеси, які є об’єктами грома-
дянського контролю у сфері планувальної організації територій. Напрацьовано рекоменда-
ції щодо напрямів здійснення громадянського контролю у сфері планування територій.

Ключові слова: містобудування, містобудівна діяльність, об’єкт містобудування, гро-
мадянський контроль, планування, планування територій.

Постановка наукової проблеми. Сфера мі-
стобудівної діяльності України зазнає постійних 
і досить вагомих змін. Так, з ухваленням зако-
ну України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності» не тільки суттєво змінилися підходи 
до регулювання, але і розпочався новий етап 
переходу України до норм міжнародного права 
в цій галузі. Це зумовлено в першу чергу євро-
інтеграційними прагненнями нашої держави, 
з одного боку, а з іншого боку, що є не менш 
важливим, бажанням вирішити наболілі для 
містобудівної сфери питання. Однак реальних 
змін досягти у цій сфері неможливо без забез-
печення вирішення суспільно-значимих питань, 
які у свою чергу не можливо вирішити без за-
діяння механізмів громадянського суспільства, і 
зокрема громадянського контролю. А найбільш 
важливим для вирішення питанням у сфері мі-
стобудування безумовно залишаються питання 
планування забудови територій.

Цілі статті та постановка завдань. Метою 
статті є визначення поняття планування те-
риторій, її об’єктів як відповідних дій та їх ре-
зультатів як складової частини містобудівної 
діяльності, аналіз правового регулювання цих 
об’єктів, проведення їх структурування, та на-
працювання рекомендацій щодо удосконален-
ня громадянського контролю у зазначеній сфері 
містобудівної діяльності.

Завданнями статті, у зв’язку з вищезазна-
ченим, є:

– з’ясувати суть та зміст поняття планування 
територій, його змісту та складових;

– виявити та розглянути особливості кожного 
об’єкту планування території як об’єкту грома-
дянського контролю в галузі містобудівної ді-
яльності;

– з’ясувати наявність громадянського контр-
олю за діяльністю органів державної влади та 
місцевого самоврядування у галузі планування 
території.

Невизначена наукова проблема, якій при-
свячено статтю. Статтю присвячено змісту та 
суті планування території як сукупності об’єктів 
громадянського контролю за органами публіч-
ної влади у сфері містобудівної діяльності, ві-
дображенню усіх його складових: як процесу 
діяльності, так і результату такої діяльності, ви-
значенню напрямів удосконалення громадян-
ського контролю в сфері планування територій.

Дослідженнями з зазначеної теми знаходи-
мо у роботах В.Б. Аверьянова, М.М. Дьоміна, 
Г.А. Заблоцького, Є.Є. Клюшніченка, Г.І. Лав-
рика, В.Ф. Макухіна, В.Я. Малиновського, 
Т.Ф. Панченка, А.М. Рудницького, І.О.Фоміна, 
В.М. Шаповала та інші.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня та обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Суспільна значимість містобудів-
ної діяльності визначена безпосередньо за-
коном України «Про основи містобудування» 
[1], яким обумовлено, що він «спрямований на 
формування повноцінного життєвого середови-
ща, забезпечення <...> охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального приро-
докористування та збереження культурної спад-

© Сергієнко О. В., 2017
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щини». Публічність цієї діяльності визначається 
у статті 1 зазначеного закону, адже це є «ціле-
спрямована діяльність державних органів, ор-
ганів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, громадян, об’єднань гро-
мадян». У розумінні цього закону за ознакою 
територій виділяють загальнодержавний, регіо-
нальний та місцевий рівень, під першим розумі-
ють усю територію України, під другим – тери-
торію Автономної республіки Крим, областей і 
районів Україні, а під останнім – території міст, 
сіл та селищ. Відповідно першим з головних на-
прямів містобудівної діяльності є «планування, 
забудова та інше використання територій».

В свою чергу є очевидним, що громадян-
ський контроль має бути спрямований як на таку 
діяльність безпосередньо, так і на її результат.

Законом України «Про регулювання місто-
будівної діяльності» [2] під містобудівною до-
кументацією визначають «затверджені текстові 
та графічні матеріали з питань регулювання 
планування, забудови та іншого використання 
територій».

Діяльність з планування територій розпочи-
нається зі створення Генеральної схеми плану-
вання території України, яка відповідно до ча-
стини 1 пункту 1 статті 1 закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» визна-
чається як «містобудівна документація, що ви-
значає концептуальні вирішення планування та 
використання територій України», в той самий 
час, як Закон України «Про Генеральну схему 
планування території України» [3] визначає її як 
«сукупність текстових та графічних матеріалів, 
у яких відображено стан використання терито-
рії України, основні напрями їх використання 
та пропозиції щодо реалізації Генеральної схе-
ми». З урахуванням норм статті 9 закону Укра-
їни «Про основи містобудування» та статті 11 
закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» діяльність з створення Генеральної 
схеми полягає у чотирьох етапах: розробка її 
Кабінетом Міністрів, проведення її експертизи, 
ухвалення Верховною Радою України відпо-
відного закону та внесення змін до неї. Ніяких 
видів та форм громадянського контролю норми 
зазначеного закону не передбачають, що без 
сумніву є вагомим недоліком.

Очевидно, що до розробки та експертизи 
проекту Генеральної схеми планування терито-
рії України повинні бути залучені інститути гро-
мадянського суспільства, зокрема, громадян-
ська експертиза, громадянське та громадське 

обговорення, розроблення альтернативної схе-
ми суб’єктами громадянського суспільства, а з 
найбільш вагомих питань повинні бути підготов-
лені та проведені опитування і референдуми, у 
свою чергу ухвалення закону щодо Генеральної 
схеми повинні супроводжуватися слуханнями 
у комітетах Верховної Ради України за участі 
представників громадянського суспільства та 
за їх же участі проведення парламентських слу-
хань, а щодо змін повинна діяти система грома-
дянської ініціативи, яка б була підставою вне-
сення відповідних змін до закону.

З метою реалізації положень закону України 
«Про Генеральну схему планування території 
України» Кабінетом Міністрів України прийнято 
постанову «Про забезпечення реалізації Зако-
ну України «Про Генеральну схему планування 
території України» [4], якою визначаються на-
ступні об’єкти планування території. Одним із 
них є доповідь Кабінету Міністрів України про 
стан реалізації Генеральної схеми. Така допо-
відь щорічно готується центральним органом 
виконавчої влади з питань містобудування. 
Основою її є результати моніторингу, який про-
водить вищеозначеним центральним органом 
виконавчої влади з питань містобудування, які 
безумовно теж є об’єктом планування території. 
На жаль, і до проведення такого моніторингу, і 
до оцінки його результатів залучення інститутів 
громадянського контролю зокрема та інститутів 
громадянського суспільства загалом нормами 
постанови не передбачено.

На основі результатів моніторингу централь-
ний орган виконавчої влади з питань містобуду-
вання формулює та направляє Раді міністрів АР 
Крим, обласним, Київській та Севастопольській 
міським держадміністраціям пропозиції щодо 
врахування загальнодержавних інтересів під 
час планування територій відповідних адміні-
стративно-територіальних одиниць. Очевидно, 
що такі пропозиціє є об’єктом планування тери-
торій і в свою чергу підлягають громадянському 
контролю, проте цього чинним законодавством 
не передбачено. Окрім того, ці результати є під-
ставою для підготовки пропозицій про внесення 
змін до Генеральної схеми, які теж повинні бути 
об’єктом громадянського контролю.

Вертикальна організація планування тери-
торії України від державного рівня до місцевого 
передбачає, що на основі Генеральної схеми 
планування Відповідно до порядку розроблен-
ня містобудівної документації, затвердженого 
наказом центрального органу виконавчої вла-
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ди з питань містобудування [5], Радою міністрів 
АР Крим, обласними та районними держав-
ними адміністраціями розробляються і, після 
проведення експертизи, приймаються схеми 
планування окремих частин території України 
та схеми планування територій на регіонально-
му рівні, з урахуванням пропозицій централь-
ного органу влади з питань містобудування та 
пропозицій органів місцевого самоврядування. 
Проекти цих схем, їх експертиза та прийняті 
схеми безумовно є об’єктами громадянського 
контролю в галузі планування територій, проте 
і такого контролю законодавством України не 
передбачено.

Щодо планування територій на місцевому 
рівні є певні відмінності в організації такої ро-
боти. По-перше, замовником розроблення мі-
стобудівної документації на місцевому рівні є 
виконавчі органи сільських, селищних та місь-
ких рад, а у випадку з містами Києвом і Севас-
тополем – міськими державними адміністрація-
ми. По-друге, з моменту ухвалення рішення про 
розроблення такої документації у юридичних і 
фізичних осіб виникає право на подання про-
позицій, що є єдиною формою участі суб’єктів 
громадянського суспільства у цій роботі, проте 
це не можна вважати складовою громадянсько-
го контролю. По-третє, не зрозумілими залиша-
ються положення закону щодо забезпечення 
попереднього розгляду матеріалів: чи передба-
чається цей розгляд у порядку громадянського 
контролю, зокрема громадянської експертизи, 
які є «ефективною формою громадянського 
контролю» [6, с. 183].

Отже, основним документом планування те-
риторій на місцевому рівні є генеральні плани 
відповідних населених пунктів, які безумовно 
теж є об’єктами громадянського контролю в га-
лузі містобудування. Генеральний план «визна-
чає принципові вирішення розвитку, плануван-
ня, забудови та іншого використання територій 
населеного пункту. Матеріали такого плану не 
можуть містити інформацію з обмеженим до-
ступом та підлягають оприлюдненню, а також 
отримуватися за запитом відповідно до умов 
Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації», що передбачено пунктом 11 статті 17 
закону України «Про регулювання містобудів-
ної діяльності». Необхідно зазначити, що такий 
доступ надається до уже прийнятого генераль-
ного плану території, що унеможливлює залу-
чення суб’єктів громадянського суспільства до 
контролю процесу його створення, а сам ре-

зультат фактично можна контролювати лише 
як добровільна ініціатива, яка не має правових 
наслідків. 

Генеральний план території є основою для 
розробки плану зонування територій населених 
пунктів, останній «визначає умови та обмежен-
ня використання території для містобудівних 
потреб в межах визначених зон», і саме тому 
вочевидь є об’єктом громадянського контролю 
в галузі містобудування, але законодавством 
не передбачено ніяких форм контролю таких 
документів, і більше того – плани зонування не 
підлягають навіть професійній експертизі.

Важливою особливістю розроблення гене-
рального плану територій та плану зонування 
територій є те, що вимоги до їх змісту і скла-
ду формалізовано нормативними документами 
центрального органу виконавчої влади з питань 
містобудування: Державними будівельними 
нормами України про склад та зміст генераль-
ного плану населеного пункту [7] та настановою 
про склад та зміст плану зонування території 
(зонінгу) [8]. 

Квінтесенцією розроблення об’єктів є де-
тальний план території, «що визначає плану-
вальну організацію та розвиток територій». 
Особливістю цього плану є те, що підставою 
для його розробки може бути генеральний 
план територій до якого не розроблено план 
зонування території. Очевидно, що і цей план 
є об’єктом громадянського контролю, проте це 
не передбачено чинним законодавством Украї-
ни. Як і плани зонінгу детальні плани територій 
не підлягають експертизі, а порядок їх розроб-
ки теж формалізовано центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері містобудування на-
казом Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господар-
ства України від 12.03.2012 № 107 [9].

Особливий статус мають детальні плани те-
риторій поза межами населених пунктів, адже 
вони розробляються на підставі схеми плану-
вання території місцевими державними адмі-
ністраціями, і вплив інститутів громадянського 
суспільства на цей процес вкрай обмежений, як 
зокрема і громадянського контролю в галузі мі-
стобудування.

Реалізація будь-яких схем чи планів терито-
рій здійснюється через розроблення та вико-
нання містобудівних програм, які поділяються 
на міждержавні, державні, частини території 
держави, регіональні та місцеві. Відповідно до 
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норм статті 5 Закону України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» це є «програми 
розвитку регіонів та населених пунктів, програ-
ми господарського, соціального та культурного 
розвитку» тощо; зрозуміло, що самі ці програ-
ми, як і процеси їх створення є об’єктами гро-
мадянського контролю в галузі містобудування, 
однак і його фактично у законодавстві не перед-
бачено.

Єдиною формою громадянського контро-
лю у сфері містобудування щодо об’єктів пла-
нування територій є архітектурно-містобудів-
ні ради, статус яких визначено положеннями 
статті 20 закону України «Про регулювання 
містобудівної документації» як дорадчі органи, 
і саме на засіданнях таких рад і може проходи-
ти громадянське обговорення проектів рішень 
щодо планування територій та реалізації відпо-
відних програм. Відповідно до Типового поло-
ження про архітектурно-містобудівні ради [10] 
їхні функції зводяться до розгляду та подання 
пропозицій. Окрім того, зазначеним положен-
ням передбачено, що до складу рад необхідно 
включити осіб за пропозицією спілки архітекто-
рів України, що є досить спірним положенням.

Окрім вищеозначених об’єктів планування 
територій, є специфічний об’єкт – єдина си-
стема зберігання та користування містобудів-
ною документацією: містобудівний кадастр. 
Відповідно до норм постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про містобудівний кадастр» це 
«державна система зберігання та використан-
ня геопросторових даних про територію, адмі-
ністративно-територіальні одиниці, екологічні, 
інженерно-геологічні умови, інформаційних ре-
сурсів будівельних норм, державних стандартів 
і правил для задоволення інформаційних по-
треб у плануванні територій і будівництві, фор-
мування галузевої складової частини держав-
них геоінформаційних ресурсів» [11]. Фактично 
з урахуванням вимог наказу центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері містобудування [12] 
містобудівний кадастр є сукупністю містобудів-
них кадастрів загальнодержавного, регіональ-
них, районних та міських, об’єднаних єдиною 
системою методологічного забезпечення. Оче-
видно що і сам кадастр, і процес його створен-
ня і адміністрування є об’єктами громадянсько-
го контролю в галузі містобудування.

Відповідно до норм Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» особли-
вістю розглянутих об’єктів планування території 

є те, що вони виконуються як науково-дослідні 
роботи з питань містобудівної документації.

Зважаючи на викладене, вище можемо зро-
бити такі висновки:

1. Об’єкти планування території, а також 
процес їх створення та зміни безумовно є об’єк-
тами громадянського контролю за діяльністю 
органів публічної влади в сфері містобудівної 
діяльності.

2. Особливості кожного об’єкту планування 
території визначено законами України, поста-
новами Кабінету Міністрів та наказами Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства, але 
суттєвим недоліком таких нормативно-право-
вих актів є вкрай низький ступінь визначеності 
здійснення громадянського контролю у зазна-
ченій сфері.

3. Фактично можна констатувати, що сучасний 
стан регулювання відносин щодо громадянсько-
го контролю за діяльністю органів публічної вла-
ди в сфері планування територій є проблемним, 
саме це є однією з основних причин виникнення 
суспільного збурення у даній сфері, яка є не тіль-
ки технічно складна, але і мало відкрита загалу.

4. Унормувати питання діяльності як органів 
публічної влади, так і суб’єктів громадянсько-
го контролю в галузі містобудівної діяльності 
в цілому, так і планування територій зокрема, 
можна було б шляхом ухвалення єдиного ко-
дифікованого закону: Містобудівного кодексу 
України, у якому передбачити відповідні форми 
здійснення громадянського контролю.
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Sergienko O. V. Planning territories as a set of objects public control in urban development
Article is devoted to peculiarities of territorial planning as a specific set of objects of public control 
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area. Considered types of facilities planning area. Determined results and processes that are objects 
of public control in the areas of planning organization. Elaborated recommendations for pursuing 
public control in planning areas.
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ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Автором здійснено аналіз теоретичних аспектів формування нових механізмів впливу 

держави на процеси реформування вищої освіти України, методи подолання бюрократизму 
в освіті та в управлінні нею. Представлено проект механізму по упровадженню наукових 
результатів в освітянські стандарти, який повинен сприяти вдосконаленню освітнього 
процесу та здоланню труднощів, з якими зіткнулися українські вищі навчальні заклади в 
процесі освітніх реформ. 

Ключові слова: вища освіта, реформа освіти, вищи навчальні заклади,управління якістю 
вищої освіти, освітні послуги.

Постановка проблеми. Усе частіше ХХІ сто-
ліття називають «століттямякості». У сучасному 
суспільстві вища освіта стає одним із визна-
чальних чинників динамічного та соціально-е-
кономічного розвитку країни і вихід її з кризи. 
В наш час якісна освіта є одним з індикаторів 
високої якості життя, інструментом соціальної і 
культурної злагоди, економічного зростання та 
декларується як на державному, так і міжнарод-
ному рівнях. Відповідальність за якість освіти 
лежить на кожному окремому навчальному за-
кладі і держави України в цілому адже, висока 
якість вищої освіти можлива тільки за умови на-
явності ефективного організаційно-економічно-
го механізму управління вищою освітою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Державне управління вищою освітою в країнах 
світу розвивається і трансформується в нових 
умовах, на зміну централізованому жорсткому 
адміністративному контролю приходить гнучке 
управління автономними навчальними закла-
дами, а вплив на їх діяльність здійснюється за 
допомогою різних організаційно-економічних 
методів та інструментів. Проблемі якості ви-
щої освіти приділяється увага у багатьох пра-
цях.  Якість освіти – це багатогранне явище, 
яке здійснює і оцінку якості підготовки фахівців, 
тобто аналізується наявність методики оціню-
вання якості підготовки випускників навчаль-
них закладів як кінцевого продукту навчального 

процесу; розглядає механізми формування сис-
теми управління якістю освітніх послуг безпосе-
редньо в конкретному у ВНЗ, а також здійснює 
аналіз системи оцінювання якості вищої освіти 
у країнах далекого і близького зарубіжжя. 

Зарубіжні та вітчизняні автори розглядають 
якість освіти одразу в кількох аспектах: соціаль-
но-філософському, освітянському та педагогіч-
ному (В. Андрущенко, В. Астахова, Л. Горбуно-
ва, М. Култаєва, М. Лукашевич, В. Лутай та інші); 
філософсько-освітянському та управлінсько-
му (О. Величко, А. Софрон, Т. Гусен, Д. Дзвін-
чук, Б. Жебровський, М. Кисіль, А. Тайджман); 
суспільно-економічному, соціокультурному та 
освітянському (К. Корсак); культури тринітариз-
му (О. Субетто); соціологічному (В. Кушерець,  
М. Романенко, О. Скідун, Н. Щипачова) тощо. 

Метою статті є здійснення аналізу факто-
рів які впливають на рівень якості вищої освіти 
з погляду безпосередніх учасників освітнього 
процесу , а також представлення власного ба-
чення системи управління якістю вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Міжнародні 
дослідження з якості вищої освіти засвідчують 
той факт, що показники якості вищої освіти в 
Україні є доволі неоднорідними. Найбільш ви-
сокі показники в міжнародних рейтингах має 
математична і природнича освіта.

У свою чергу соціологічні дослідження які 
були проведені в Україні Фондом «Демокра-
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тичні ініціативи», вказують на невисоку якість 
вищої освіти і про слабкий зв’язок самої вищої 
освіти з ринком праці. У зв’язку з цим та іншими 
обставинами виникла необхідність в потребі ре-
формування вищої освіти.

У філософському словнику категорія якості 
трактується як істотна визначеність, завдяки 
якій розглянутий об’єкт (у нашому дослідженні 
– знання) є саме цим, а не іншим об’єктом, а 
його складові елементи (якості знань) характе-
ризують специфіку, що дозволяє виокремлюва-
ти один об’єкт серед інших (за наявності певних 
якостей, рівня їх сформованості) [5, с. 225].

Вчені-філософи якість освіти трактують як 
синтезатор усіх сучасних проблем розвитку 
освіти в державі й одночасно індикатор якості 
освітньої політики і реформ освіти за останні 
роки [4, с. 128].

У широкому сенсі якість освіти розуміють як 
збалансовану відповідність процесу, резуль-
тату і самої освітньої системи меті, потребам і 
соціальним стандартам освіти; у вузькому – як 
перелік вимог до особистості, освітнього сере-
довища й системи освіти, що реалізує їх на пев-
них етапах навчання людини, якому відповідає 
певна сукупність показників.

На якість та привабливість послуг у сфері ви-
щої освіти впливає престижність та статус пев-
ного вищого навчального закладу, що проявля-
ється через його матеріально – технічне в т.ч. 
інфраструктурне і кадрове забезпечення,до-
ступність поселення до гуртожитків, можливості 
отримати направлення на роботу, організація 
громадського харчування, отримання стипендії, 
забезпеченість ВНЗ бібліотечним фондом.

За оцінками самих науково-педагогічних пра-
цівників, зміни, що відбулися в системі вищої осві-
ти України, негативно вплинули на її якість. Серед 
головних причин, які призводять до зниження яко-
сті освіти було відзначено скрутне матеріальне 
становище, відсутність належного фінансування, 
недостатню увагу владних структур тощо. Серед 
специфічних факторів відзначають низький рівень 
підготовки випускників загальноосвітніх шкіл, від-
сутність у студентів можливості застосовувати те-
оретичні знання на практиці. Як вихід із даної си-
туації серед педагогів спостерігається консенсус 
щодо необхідності, в першу чергу, покращити ма-
теріальне становище й умови роботи викладачів, 
а вже потім наголошують на зміні методик і тех-
нологій навчання, застосування нетрадиційних 
методів навчання в освітньому процесі. Крім того, 
більша частина опитаних велике значення надає 

розвиткові у студентів пізнавальної активності й 
творчого підходу до навчання. На зниження рівня 
якості освіти значною мірою впливає і рівень під-
готовки самих викладачів. Переважна більшість 
останніх складається з «теоретиків», їм не виста-
чає практичного досвіду дослідницької, консуль-
тативної, виробничо-організаційної роботи. Ще 
одним фактором, що негативно впливає на якість 
викладання, є перевантаженість педагогів і низь-
кий рівень оплати праці, що змушує їх працювати 
в кількох місцях, не приділяючи належної уваги 
якості власної підготовки[3].

Наявна «відмінність» між посадовими окла-
дами науково – педагогічних працівників не має 
позитивного впливу на результат їхньої роботи. 
Дана «відмінність» не сприяє захисту дисер-
тацій освітнього ступеня «Доктор філософії» 
і «Доктора наук», а також в отриманні вченого 
звання «доцента» і «професора». Як стимул 
на такі досягнення є нематеріальний характер 
який проявляється через суспільне визнання, а 
також самоствердження та кар’єрне зростання.   

Повертаючись до оцінювання якості освіти 
самими викладачами, зазначимо, що серед ви-
кладацького корпусу є популярними два захо-
ди, які можуть сприяти підвищенню якості підго-
товки студентів:

1) підвищення кваліфікації науково-педаго-
гічних працівників (45%); 

2) індивідуалізація навчання та застосуван-
ня нетрадиційних методів навчання (42%). 

Більшість викладачів готові зо зміни застарі-
лих принципів у роботі, впровадженню новітніх 
технологій і методів навчання, а також впрова-
дження ринкових механізмів оцінювання, що 
свідчить про їх зосередження на наданні якіс-
них освітніх послуг, які користуватимуться попи-
том на ринку праці. 

Це є доказом того, що педагоги, в переважній 
більшості, віддають перевагу незалежним оціню-
ванням якості освіти. Сьогодні в основу більшо-
сті моделей управління якістю освіти і науки, що 
використовуються українськими і зарубіжними 
ВНЗ, покладено метод оцінювання, який ґрунту-
ється на статистичному опрацюванні досягнутих 
результатів. Однак ці моделі не дають достовір-
ної інформації про відповідність якості освітніх 
послуг вузу існуючим державним і міжнародним 
стандартам. Тому необхідним є перехід на мо-
делі, побудовані на основі системного підходу[3].

Системний процес управління якістю освіти, 
заснований на вимогах міжнародних стандартів 
ISO 9000:2000, дозволить ВНЗ: 
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– суттєво покращити й оптимізувати свою 
бізнесову діяльність, підвищити результатив-
ність і ефективність роботи; 

– посилити акцент на меті своєї діяльності й 
досягненні очікувань споживачів;

– досягти і стабільно підтримувати високу 
якість своїх послуг для задоволення потреб і 
вимог споживачів; 

– збільшувати задоволеність споживачів; 
– досягти впевненості, що очікуваної якості 

досягнуто і вона постійно підтримується; 
– забезпечити докази для споживачів та по-

тенційних споживачів відносно того, що ВНЗ 
здатний зробити для них; 

– відкрити нові можливості або зберегти вже 
завойовані сегменти ринку послуг у сфері ви-
щої освіти; 

– отримати визнання з боку замовників че-
рез процедуру сертифікації; 

– брати участь у тендерах, у тому числі між-
народних, щодо надання освітянських послуг 
на вигідних умовах [2].

У процесі державного управління реформу-
ванням освітньої системи необхідно чітко ви-
значити основні завдання й напрями оновлення 
змісту освіти. Ця діяльність повинна ґрунтува-
тися на таких засадах: 

– опір на вікові особливості сприйняття; 
– врахування особливостей мислення дітей 

і молоді; 
– формування активної життєвої позиції, 

конструктивно-критичного мислення; 
– доступності навчального матеріалу для 

ефективного засвоєння більшістю учнів; 
– науковості; 
– вміння застосовувати набуті знання з ос-

нов наук у повсякденному житті; 
– використання останніх досягнень педаго-

гічної науки [1].
Висновки. Отже, чи не єдиною можливіс-

тю забезпечення якісної освіти є отримання 

повної, об’єктивної, реальної, правдивої та 
точної інформації про її стан. І тут важлива 
роль відводиться моніторингу якості освіти – 
відстеження на постійній основі стану об’єк-
та, фіксація стану і виникаючих проблем, що 
здійснюються на основі систематизації й оп-
рацювання існуючих джерел інформації або 
на основі спеціально проведених досліджень 
і вимірювань. 

Першочерговими завданнями є налагоджен-
ня високопрофесійного наукового, аналітично-
го і прогностичного супроводу управлінських 
рішень, подолання фрагментарності статисти-
ки, підготовка всебічної інформації з опорою 
на соціологічні дослідження (зміни в освітніх 
потребах різних прошарків населення і регіонів, 
всебічний моніторинг якості освіти, оцінювання 
ситуації споживачами освітніх послуг, динаміка 
соціокультурних орієнтацій учасників навчаль-
но-виховного процесу, мобільність світоглядних 
очікувань і установок відповідно до загальної 
соціокультурної динаміки у країні та світі).
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Автором проведен анализ теоретических аспектов формирования новых механизмов 

воздействия государства на процессы реформирования высшего образования Украины, ме-
тоды преодоления бюрократизма в образовании и в управлении ею. Представлен проект 
механизма по внедрению научных результатов в образовательные стандарты, который 
должен способствовать совершенствованию образовательного процесса и преодоление 
трудностей, с которыми столкнулись украинские высшие учебные заведения в процессе 
образовательных реформ.
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Atamanchuk Yu. M. The influence of the state on the quality of higher education in Ukraine
The author analyzes the theoretical aspects of the formation of new mechanisms of state influ-

ence on the processes of reforming higher education in Ukraine, methods for overcoming bureaucra-
cy in education and in its management. The project of the mechanism for the introduction of scientific 
results in educational standards is presented, which should contribute to the improvement of the ed-
ucational process and overcoming the difficulties faced by Ukrainian higher educational institutions 
in the process of educational reforms.
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У статті обґрунтовано необхідність запровадження ефективної системи управління 

землями територіальних громад шляхом делегування органам місцевого самоврядування 
повноважень щодо розпорядження землями державної власності, а також здійснення реаль-
ного розподілу території на землі державної та комунальної власності, що дасть можли-
вість забезпечувати перспективи розвитку об’єднаних територіальних громад, вирішу-
вати проблеми, пов’язані з будівництвом промислових підприємств, зон відпочинку, парків, 
житла тощо. 

Ключові слова: державне управління земельними ресурсами, децентралізація, земельні 
відносини, територіальні громади, органи місцевого самоврядування, власність на землю.

Постановка проблеми. Земельні відносини 
як складова частина виробничих відносин посі-
дають особливе місце в суспільному виробни-
цтві і потребують цілеспрямованої координації 
дій, адекватних формам власності на землю, 
формам господарювання на ній та способам 
використання землі у всіх галузях економіки. 
З огляду на це, використання землі, а в широ-
кому розумінні – земельних ресурсів, потребує 
цілеспрямованого державного управління. Крім 
того, в Україні управління земельними ресурса-
ми є ключовою проблемою земельної рефор-
ми, яка досі не знайшла остаточного вирішен-
ня, що, у свою чергу, пов’язане з вирішенням 
питання про шляхи ефективного використання 
земельних ресурсів.

На сучасному етапі реформування сфер 
економіки сфера земельних відносин також 
потребує докорінних змін, зокрема в управлін-
ні земельними ресурсами. На нашу думку, в 
умовах децентралізації, у першу чергу, виникає 
необхідність визначити територіально межі по-
вноважень органів місцевого самоврядування, 
а саме визначення їх прав щодо розпоряджен-
ня землями територіальних громад. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні науково-теоретичні положення щодо 
державного управління земельними ресурсами 

сформовані багатьма науковцями (Д.І. Бабмін-
дра, І.К. Бистряков, Ю.Д. Гуцуляк, Ю.Ф. Дехтя-
ренко, Д.С. Добряк, О.С. Дорош, В.М. Заяць, 
А.Г. Мартин, В.Я. Месель-Веселяк, Л.Я. Нова-
ковський, А.Я. Сохнич, В.М. Трегобчук, А.М. Тре-
тяк, М.М. Федоров, М.А. Хвесик). Незважаю-
чи на широке коло досліджених питань щодо 
ефективності системи управління земельними 
ресурсами, вітчизняною наукою недостатньо 
досліджені питання щодо управління землями 
територіальних громад та розвиток земельних 
відносин в умовах їх об’єднання та децентралі-
зації. Отже, враховуючи складність та багатоас-
пектність проблеми, на сьогодні наукові розробки 
щодо повноважень управління землями терито-
рій сільських, селищних рад залишаються неви-
черпно вивченими і потребують більш ґрунтов-
ного теоретико-методологічного опрацювання.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
обґрунтування запровадження ефективної сис-
теми управління землями територіальних гро-
мад шляхом делегування органам місцевого 
самоврядування повноважень щодо розпоря-
дження землями державної власності, а також 
здійснення реального розподілу території на 
землі державної та комунальної власності, що 
дасть можливість забезпечувати перспективи 
розвитку об’єднаних територіальних громад, 
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вирішувати проблеми, пов’язані з будівництвом 
промислових підприємств, зон відпочинку, пар-
ків, житла тощо. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з 
Конституцією України, територіальний устрій 
держави гарантується на засадах єдності та 
цілісності її території, поєднання централізації 
і децентралізації у здійсненні державної вла-
ди, збалансованості соціально-економічного 
розвитку регіонів, з огляду їх історичних, еко-
номічних, екологічних, географічних і демогра-
фічних особливостей, естетичних і культурних 
традицій. Земельні ресурси в межах держави 
слугують територіальною основою її суверені-
тету. У всі часи державне управління терито-
рією було одним із найважливіших у зовнішній 
та внутрішній політиці [1]. Зі зміною владних 
структур, політичної та економічної ситуації 
країни питання стосовно регулювання земель-
них відносин та управління земельними ресур-
сами завжди було, є і буде належати до найак-
туальніших та найскладніших, які потребують 
вирішення.

Одним із недоліків державного управлін-
ня земельними ресурсами в сучасних умовах 
є відсутність реального розподілу території 
на землі державної та комунальної власності, 
що унеможливлює чітке виконання функцій та 
повноважень щодо управління земельними 
ресурсами органів влади та органів місцевого 
самоврядування. В результаті відбувається пе-
рекриття управлінських функцій. 

Очевидно, що державна діяльність у сфері 
регулювання земельних відносин здійснюється 
більш широко порівняно з управлінням земель-
ними ресурсами. Тобто регулювання земельних 
відносин поширюється також на сферу громад-
ських відносин, суміжну з галуззю земельних 
відносин, якщо це необхідно для забезпечення 
раціонального використання й охорони земель.

Управління землями сільських, селищних 
рад є перевагою відповідного органу місцево-
го самоврядування, що здійснює його у разі 
прямого волевиявлення населення. Основною 
функцією органів місцевого самоврядування 
є забезпечення самостійного вирішення насе-
ленням питань місцевого значення: володіння, 
користування, розпорядження комунальною 
власністю і, перш за все, формування об’єк-
тів комунальної власності на землю в межах 
Земельного кодексу України. Лише за умови 
належного виконання таких функцій можлива 
постановка питання місцевого значення про во-

лодіння, користування і розпорядження земель-
ною власністю [5]. 

Необхідність розширення кола повноважень 
щодо розпорядження землями сільських, се-
лищних рад на благо розвитку місцевого спів-
товариства очевидна. Однак, як відомо, на те-
риторії таких адміністративно-територіальних 
одиниць існують об’єкти з різними видами прав 
на землю. Земельним кодексом України визна-
чено землі різних категорій, які, відповідно до 
чинного законодавства, не можуть належати до 
комунальної власності. Їхні межі визначають під 
час розподілу земель державної та комуналь-
ної власності. 

Маючи значний фонд перерозподілу земель 
у власності, в органів місцевої влади з’являється 
можливість забезпечувати перспективи розвит-
ку об’єднаних територіальних громад, вирішу-
вати проблеми, пов’язані з будівництвом про-
мислових підприємств, зон відпочинку, парків, 
житла тощо. Якщо місто або сільський округ не 
має земельного фонду для свого розвитку, ор-
ганам місцевого самоврядування доводиться, 
у разі потреби, викуповувати земельні ділянки. 

Залучаючи до ринкового обороту землі, що 
перебувають у власності, створюються переду-
мови для формування земельного ринку і його 
подальшого розвитку, тим самим забезпечують-
ся оптимальні умови для залучення інвестицій, 
оскільки будь-який інвестор хоче мати земельну 
ділянку у власності. Тому державна власність 
на території сільських, селищних рад значно 
гальмує розвиток земельного ринку [1]. 

Варто відзначити, що самостійно визначити 
перспективу розвитку земель територіальних 
громад, забезпечити виконання поставлених ці-
лей і завдань не можуть окремо територіальні 
утворення, держава, підприємства чи організа-
ції. Тільки скоординована взаємодія всіх учас-
ників забезпечує продуманий і погоджений роз-
виток території. 

Органи місцевого самоврядування само-
стійно управляють комунальною власністю, 
формують і поповнюють місцевий бюджет ко-
штом земельних платежів, установлюють міс-
цеві податки і збори, здійснюють охорону зе-
мель. Разом із тим не виключена можливість 
наділення їх певними державними функціями 
зі встановленням відповідних адміністратив-
но-правових відносин із вищими органами 
державного управління. Причому реалізація 
переданих функцій і повноважень підконтроль-
на державі. 
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Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності» 
від 06.09.2012 р. № 5245-VI закріплює дещо 
обмежений перелік земель, що перебувають 
у комунальній власності: а) усі землі в межах 
населених пунктів, крім земельних ділянок при-
ватної та державної власності; б) земельні ді-
лянки, на яких розташовані будівлі, споруди, 
інші об’єкти нерухомого майна комунальної 
власності незалежно від місця їх розташуван-
ня. Земельні ділянки державної власності, які 
передбачається використати для розміщен-
ня об’єктів, призначених для обслуговування 
потреб територіальної громади (комунальних 
підприємств, установ, організацій, громадських 
пасовищ, кладовищ, місць знешкодження та 
утилізації відходів, рекреаційних об’єктів тощо), 
а також земельні ділянки, які, відповідно до за-
твердженої містобудівної документації, перед-
бачається включити у межі населених пунктів, 
за рішеннями органів виконавчої влади переда-
ються у комунальну власність [2]. 

Передача земельних ділянок державної 
власності в комунальну власність чи навпаки 
здійснюється за рішенням відповідних органів 
виконавчої влади або органів місцевого само-
врядування, які здійснюють розпорядження 
землями державної чи комунальної власності 
відповідно до повноважень, визначених Зе-
мельним кодексом. Отже, згідно з вищезгада-
ним Законом, починаючи з 1 січня 2013 р., всі 
землі в Україні вважаються розмежованими. 
В  результаті розмежування понад 40% земель-
ного фонду України залишилося у державній 
власності і трохи більше 4% перейшло в кому-
нальну власність. Відсутність можливості у міс-
цевих рад розпоряджатися землями за межами 
населених пунктів створює перешкоди розвитку 
сільських і міських територій. 

Положення стосовно обмежень юрисдикції 
органів місцевого самоврядування щодо розпо-
рядження землями в межах населених пунктів 
зменшує матеріальну основу місцевого само-
врядування, що стає передумовою для прове-
дення реформи децентралізації та законодав-
чого закріплення. Так, п. 213 Плану заходів 
щодо виконання Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України та Стратегії сталого розвитку 
«Україна–2020» в 2015 р., затвердженого розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 4 бе-
резня 2015 р. № 213-р, розширює перелік зе-
мель, які закріплюються за органами місцевого 

самоврядування. Він передбачає законодавче 
врегулювання питань передачі в комунальну 
власність земель державної власності, розта-
шованих за межами населених пунктів, крім тих, 
на яких розташовані об’єкти державної власно-
сті [6]. Також на основі Концепції реформування 
і планів, прийнятих для проведення реформу-
вання системи органів влади, їх функцій та здійс-
нення децентралізації влади, зокрема у сфері 
земельних відносин, було прийнято низку зако-
нів про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розширення повноважень 
органів місцевого самоврядування у сфері зе-
мельних відносин. Зокрема Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування та оптимізації на-
дання адміністративних послуг» від 10.12.2015 
р. № 888-VIII закріпив повноваження виконавчих 
органів сільських, селищних, міських рад у сфе-
рі земельних відносин на території сіл, селищ, 
міст, до яких належать повноваження щодо на-
дання відомостей із Державного земельного ка-
дастру та вирішення інших питань у сфері зе-
мельних відносин відповідно до закону [3]. 

Місцева державна адміністрація, сільська, 
селищна, міська рада визначають можливість 
здійснення ними повноважень у сфері надан-
ня відомостей із Державного земельного када-
стру, враховуючи можливості організаційного і 
технічного забезпечення їх реалізації. Отже, 
ухвалені закони про внесення змін у деякі за-
конодавчі акти України з метою реалізації про-
цесу реформування і планів розширення по-
вноважень органів місцевого самоврядування у 
сфері земельних відносин внесли зміни в чинне 
законодавство, що стало початком проведення 
децентралізації влади у сфері земельних відно-
син, і розширили повноваження органів місце-
вого самоврядування у цій сфері. Таким чином, 
законодавчо закріплено ширше коло повнова-
жень за органами місцевого самоврядування 
у сфері земельних відносин, але все ж таки ці 
зміни є тільки початком впровадження процесу 
реформування. 

З метою продовження реалізації принципів 
реформування на основі Плану заходів та про-
цесу реформування вважаємо за доцільне вне-
сти зміни у деякі законодавчі акти України щодо 
делегування повноважень органам місцевого 
самоврядування стосовно розпорядження зем-
лями державної власності і посилення держав-
ного контролю за використанням та охороною 
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земель, що дасть змогу нормативно закріпити 
положення про децентралізацію повноважень у 
сфері земельних відносин. Метою внесення та-
ких змін є запровадження ефективної системи 
державного управління і місцевого самовряду-
вання шляхом делегування органам місцевого 
самоврядування повноважень щодо розпоря-
дження землями державної власності, визна-
чення правового режиму земель колективної 
власності, відумерлої спадщини та невитребу-
ваних земельних часток (паїв), впровадження 
дієвого контролю з боку держави за дотриман-
ням норм законодавства під час здійснення цих 
повноважень, а також посилення державного 
контролю за використанням та охороною зе-
мель усіх форм власності. Внесені до законо-
давчих актів зміни мають бути спрямовані на: 

– делегування повноважень органам міс-
цевого самоврядування щодо розпорядження 
землями державної власності; 

– передачу від районних державних адмі-
ністрацій до сільських, селищних, міських рад 
повноважень щодо виділення земельних часток 
(паїв) у натурі (на місцевості) та зміні цільово-
го призначення земельних ділянок приватної 
власності; 

– визначення правового режиму земель ко-
лективної власності шляхом визначення пра-
вових основ переходу таких земель та інших 
земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення, які судом визнані відумерлою спад-
щиною, та невитребуваних земельних часток 
(паїв) у комунальну власність; 

– спрощення процедури отримання земель-
них ділянок у власність та користування, на 
яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти 
нерухомого майна, право власності на які заре-
єстровано на набувача земельної ділянки, шля-
хом скасування необхідності отримувати дозвіл 
на розробку відповідної документації із земле-
устрою; 

– посилення державного контролю за ви-
користанням та охороною земель державної, 
комунальної та приватної форм власності, усу-
нення дублювання функцій та зменшення наг-
лядових органів шляхом визначення єдиного 
органу виконавчої влади, який буде здійсню-
вати такий контроль, і надання йому широких 
повноважень. 

Крім того, вважаємо за необхідне переве-
дення у комунальну власність територіальних 
громад на території відповідної сільської, се-
лищної, міської ради земель та земельних ді-

лянок під польовими дорогами, зокрема проек-
тними, лісосмугами, господарськими дворами 
(фермами, господарськими дворами тощо), 
інші земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення, які, за рішенням загальних зборів 
членів колективних сільськогосподарських під-
приємств і організацій, не підлягали поділу на 
паї, якщо такі землі або земельні ділянки не пе-
редані у власність у порядку, визначеному зако-
ном; земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення (у разі відсутності спадкоємців за 
заповітом і за законом, усунення їх від права на 
спадкування, неприйняття ними спадщини, а та-
кож відмови від її прийняття), якщо такі земельні 
ділянки в порядку, визначеному законом, судом 
визнані відумерлою спадщиною; невитребувані 
(протягом 15 років із моменту видачі державно-
го акта на право колективної власності) земель-
ні частки (паї) у разі прийняття відповідного 
рішення судом. Такі зміни розширюють повно-
важення обласних, районних, сільських, селищ-
них, міських рад, Київської міської ради у сфері 
земельних відносин, порівняно із закріпленими 
чинним законодавством за ними функціями.

Так, наприклад, згідно з чинним Земельним 
кодексом України, до повноважень сільських, 
селищних, міських рад, Київської міської ради 
у сфері земельних відносин на їх території на-
лежить розпорядження землями тільки терито-
ріальних громад [4]. Внесені пропозиції щодо 
децентралізації влади у сфері регулювання зе-
мельних ресурсів додають повноваження щодо 
розпорядження землями не тільки територіаль-
них громад, але тих, що  передбачають у роз-
порядженні землями державної та комунальної 
власності на їх території. У свою чергу, пропону-
ємо зменшити обсяг повноважень органів вико-
навчої влади у сфері земельних відносин порів-
няно із закріпленими чинним законодавством 
за ними повноваженнями. Так, повноваження 
центрального органу виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику і здійснює державний 
нагляд (контроль) у сфері земельних відносин, 
обмежуються лише узгодженням рішення сіль-
ських, селищних, міських рад щодо передачі зе-
мельних ділянок із державної власності в кому-
нальну, а не прийняттям такого рішення. 

Крім того, вважаємо за доцільне позбавити 
повноважень органів виконавчої влади у сфері 
земельних відносин щодо прийняття рішення 
про приватизацію земель державних і кому-
нальних сільськогосподарських підприємств, 
установ і організацій. Отже, такі рішення мають 
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прийматися органами місцевого самоврядуван-
ня відповідно до їх повноважень за клопотан-
ням працівників цих підприємств, установ і ор-
ганізацій. Зазначені вище функції закріплюють 
більше повноважень органів місцевого само-
врядування щодо вирішення земельних питань 
(передача у власність, користування або вилу-
чення їх з такого користування). 

Нині проблемним залишається вирішення 
спірних питань, пов’язаних із використанням 
земель на території сільських, селищних та 
міських рад, але через децентралізацію влади 
у сфері регулювання земельних відносин такі 
спори зможуть вирішувати органи місцевого 
самоврядування. Це, зокрема, земельні спори 
щодо меж земельних ділянок, що перебувають у 
власності і користуванні громадян, розташуван-
ня обмежень у використанні земель і земельних 
сервітутів та додержання громадянами правил 
добросусідства, а також спори щодо розмежу-
вання меж районів у містах. Отже, з передачею 
значних територій в управління органам місце-
вого самоврядування за ними передбачається 
закріплення ширшого кола повноважень щодо 
управління цими землями. 

Висновки і пропозиції. Отже, процес де-
централізації влади у сфері регулювання зе-
мельних відносин та внесення змін у деякі 
законодавчі акти України щодо делегування 
повноважень органам місцевого самовряду-
вання щодо розпорядження землями держав-
ної власності і посилення державного контр-
олю за використанням та охороною земель 
матиме позитивні соціально-економічні наслід-
ки, а саме: посилення впливу територіальної 
громади на земельно-господарські відносини 
на селі; визначення правового режиму земель 
колективної власності, відумерлої спадщини 
та невитребуваних земельних часток (паїв); 
спрощення процедури отримання юридичними 
та фізичними особами у власність та користу-
вання земельних ділянок, на яких розташовані 
будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого май-
на, право власності на які зареєстровано на 
набувача земельної ділянки; посилення дер-

жавного контролю за використанням та охоро-
ною земель.

Таким чином, реформування у сфері земель-
них відносин та реалізація сучасної земельної 
політики щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування в Україні пов’язане, 
перш за все, із практичним визначенням права 
власності на землю, розвитком земельного рин-
ку і створенням його інфраструктури, контролем 
якості землекористування й організацією заходів 
щодо поліпшення та відновлення земельних ре-
сурсів на рівні територіальних громад. 
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Боклаг В. А. Государственное управление земельными ресурсами в условиях объе-
динения территориальных общин в Украине

В статье обоснована необходимость внедрения эффективной системы управления 
землями территориальных общин путем делегирования органам местного самоуправле-
ния полномочий по распоряжению землями государственной собственности, а также осу-
ществления реального разделения территории на земли государственной и коммунальной 
собственности, что даст возможность обеспечить перспективы развития объединенных 
территориальных общин, решать проблемы, связанные со строительством промышлен-
ных предприятий, зон отдыха, парков, жилья. 

Ключевые слова: государственное управление земельными ресурсами, децентрализа-
ция, земельные отношения, территориальные громады, органы местного самоуправле-
ния, собственность на землю.

Boklag V. A. State management of land resources in terms of unification of territorial com-
munities in Ukraine

In the article the necessity of introduction of effective system of management of land of territorial 
communities by delegating to local governments the authority to dispose state-owned lands, and 
to carry out a real division of the territory into the lands of state and communal property, which will 
give the opportunity to provide the perspectives of development of the unified territorial communities 
to solve the problems associated with the construction of industrial enterprises, recreational areas, 
parks, and housing. 

Key words: public land management, decentralization, land tenure, territorial community, local 
governments, ownership of land.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: 
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
У статті проаналізовано зарубіжний досвід державної підтримки домогосподарств у 

контексті забезпечення їх належного фінансового становища; визначено особливості ви-
роблення та реалізації різними державами світу соціальної політики в цьому напрямі; окрес-
лено шляхи застосування інструментів державної політики щодо спрямування заощаджень 
домогосподарств для економічного розвитку держави.

Ключові слова: домогосподарства, інвестиції, економіка, бюджет, споживання, заоща-
дження.

Постановка проблеми. Важливим чинни-
ком розвитку економіки держав і регіонів світу 
є продумана державна соціально-економічна 
політика, спрямована щодо своїх громадян на 
забезпечення соціально-економічних прав і 
гарантій кожному, незалежно від місця прожи-
вання. Першочерговим завданням держави є 
соціальна підтримка домогосподарств, захист 
його від бідності. Розвинені держави накопичи-
ли значний багаторічний досвід реалізації такої 
соціальної підтримки, а також впровадження 
дієвих механізмів щодо зростання фінансових 
ресурсів домогосподарств і спрямування їх за-
ощаджень на розвиток економіки. Враховуючи 
складний фінансовий стан домогосподарств 
України, низький рівень їх заощаджень і неза-
довільні показники внутрішніх інвестицій із боку 
домогосподарств на рівні держави, актуальним 
є дослідження досвіду розвинених держав світу 
щодо державної підтримки домогосподарств та 
їх залучення до економічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
В Україні питання розвитку домогосподарств 
досліджують такі науковці, як Т. Кізима [1], О. Ко-
валь [2], І. Колосовська [3], Г. Коцюрубенко [4], 
Є. Носова [8], А. Прокопенко [9], Л. Прокопенко 
[10], М. Тарасюк [11], Л. Франченко [12], проте 
залишається недостатньо висвітленим питання 
досвіду розвинених держав щодо розроблення 
і впровадження дієвої політики підтримки домо-
господарств.

Мета статті. Головною метою роботи є до-
слідження зарубіжного досвіду підтримки домо-
господарств у контексті забезпечення їх належ-
ного фінансового становища та застосування 

інструментів державної політики щодо спряму-
вання заощаджень домогосподарств для еко-
номічного розвитку держави. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з реко-
мендаціями комісії ООН домашнє господарство 
складається з однієї або кількох осіб, резиден-
тів, що мають спільні економічні інтереси, функ-
ції, поведінку і джерела фінансування [7, с. 62]. 
Нині більшість держав дотримується саме цьо-
го визначення ООН, але в окремих країнах ви-
користовуються й інші визначення, причому в 
одних країнах переважає спільне харчування, а 
в інших – спільне проживання. Зокрема, у дея-
ких країнах (США, Швеція, Швейцарія) домогос-
подарством вважається особа або група осіб, 
що займають окреме житлове приміщення. 
Втім, більшість провідних зарубіжних та вітчиз-
няних економістів і соціологів, які займаються 
дослідженням особливостей ведення домашніх 
господарств, дотримуються точки зору про їх 
провідну роль у відтворенні людського чинника 
виробництва: сукупність відносин, що виника-
ють із приводу витрат на формування потенціа-
лу та трудової активності людини в рамках сім’ї, 
утворюючи первинну ланку процесу відтворю-
вання робочої сили [5].

Однією з важливих проблем, що постали 
перед державою в умовах трансформаційних 
перетворень, є необхідність перегляду та змі-
ни підходів щодо взаємодії держави і громадян. 
Саме відносини людини і суспільства визнача-
ють ступінь розвитку держави, рівень її демо-
кратизації та добробуту, оскільки розвиток лю-
дини як економічного суб’єкта зумовлюється 
еволюцією всієї економічної та фінансової те-
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орії, а розвиток цивілізації є розвитком люди-
ни та її потреб. Домогосподарство – унікальне 
соціально-економічне утворення, основа жит-
тєдіяльності будь-якого суспільства. У ньому 
концентруються всі аспекти людського життя: 
біологічні, соціальні, економічні; а основою 
завжди була, є та залишається сім’я – заснова-
не на шлюбі і кровному зв’язку об’єднання лю-
дей, пов’язаних спільністю побуту і взаємною 
відповідальністю. 

Державна політика у цьому напрямі має 
значний вплив на сферу фінансового забезпе-
чення домогосподарств, формує передумови 
та виступає основою для можливостей функці-
онування та здійснення ефективного управлін-
ня домогосподарствами власними фінансови-
ми ресурсами. Адже з-поміж усіх проблемних 
аспектів розвитку домогосподарств більшості 
держав світу, в першу чергу, акцентується на 
таких сферах соціальної політики, як зайня-
тість, зокрема боротьба з бідністю, та зростан-
ня рівня доходів.

Поглиблення розривів у функціональному 
розподілі доходів найбільше зачепило розви-
нуті країни і зрештою призвело до глобальної 
фінансово-економічної кризи в 2008 р. Аналіз 
функціонального розподілу доходів, почина-
ючи з 1980 р., свідчить про зростання частки 
віддачі від вкладеного капіталу, порівняно з 
часткою трудових доходів, яка знижувалася. 
Водночас ця тенденція притаманна й нерозви-
неним країнам. У розвинутих країнах частка за-
робітної плати зменшувалась ще до настання 
кризи 2008 р. Так, за період з 1980 по 2007 рр. 
частка трудових доходів в Австралії, Бельгії, Ні-
дерландах, Норвегії, Сполученому Королівстві, 
Сполучених Штатах, Фінляндії, Франції і Швеції 
знизилась на 5 процентних пунктів і більше, а 
в Австрії, Німеччині, Ірландії, Новій Зеландії 
і Португалії – на 10 пунктів і більше. Причому 
в багатьох країнах, включаючи Німеччину, Іта-
лію, США і Францію, значна частина зниження 
частки заробітної плати припадала на період 
1980–1995 рр. У деяких країнах (у першу чер-
гу, в Німеччині) ця тенденція зберігалась і піс-
ля 2000 р. [15]. Це, насамперед, було пов’яза-
но з відходом від повоєнної політики, одним із 
принципів якої було те, що темпи зростання 
заробітної плати мають збігатись із темпами 
зростання продуктивності праці. Нова політика 
країн із розвиненою економікою була спрямова-
на на обмеження заробітної плати і реалізації 
заходів із підвищення конкурентоспроможності. 

Зростання продуктивності праці і тиск на заро-
бітну плату автоматично реорганізували розпо-
діл доходів на користь капіталу.

Варто зазначити, що проблема концентрації 
багатства упродовж найближчих десятиріч по-
глибиться. Причина полягає в тому, що нині рі-
вень прибутковості капіталу є вищим, ніж рівень 
економічного зростання. В умовах, коли еконо-
мічне зростання незначне, доходи на капітал 
генерують більший рівень багатства, аніж дохо-
ди від праці. Це призводить до концентрації ка-
піталу та зростання ролі спадкового капіталу в 
економіці, формування так званого спадкового 
капіталізму [14]. 

Нерівність спричиняє низку комплексних 
проблем: обмеженість доступу до освіти, «коло 
бідності», хвороби, соціальна напруженість та 
політична нестабільність, що викликані відсут-
ністю вибору та можливостей у незахищеної ча-
стини суспільства. Нерівність звужує потенціал 
участі в соціальному житті суспільства та при-
зводить до соціального виключення окремих 
людей, сімей та громад. Саме тому проблеми 
бідності й нерівності в європейських досліджен-
нях розглядаються у взаємозв’язку з проблемою 
соціального виключення та вважаються серйоз-
ними викликами соціальній безпеці в Європі.

Одним із важливих практичних завдань Єв-
ропейського Союзу є побудова моделей ба-
гаторівневого державного управління, що за-
безпечувало б кращий соціальний захист груп 
населення з мінімальними статками та змен-
шення явищ бідності та соціальної ізоляції  
[9, с. 153].

Нині у країнах Європейського Союзу утво-
рилося чотири моделі соціальної політики: 
скандинавська (соціал-демократична), англо-
саксонська (неоліберальна), континентальна 
(корпоративна) і південно-європейська (засно-
вана на традиціях із великим значенням сім’ї). 

Скандинавська модель поширена у Швеції, 
Фінляндії, Данії та Норвегії. Характерною рисою 
цієї моделі є надання державою широкого кола 
гарантій, пільг та соціальної підтримки всім гро-
мадянам у межах державного соціального за-
безпечення з високим рівнем дотацій сімейних 
бюджетів. Ця система фінансується шляхом 
високих податкових ставок на підприємницький 
дохід і прибутковий податок (вилучається до 
65% доходів високоприбуткових груп населен-
ня). Це дає державі акумулювати великі обсяги 
ресурсів і перерозподіляти значні обсяги дохо-
дів. У Швеції соціальні витрати становлять май-
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же 50% державних витрат. Соціальна політика 
націлена на недопущення бідності й забезпе-
чення всім зайнятим громадянам пристойного 
рівня життя.

Англосаксонська модель, прийнята у Вели-
кій Британії та Ірландії, заснована на принципі 
надання гарантованого мінімального доходу, 
що забезпечує задоволення базових потреб. 
Фінансування соціальної системи розподілене 
між державою, роботодавцями та працівником 
(особисте соціальне страхування). Із держав-
ного бюджету фінансується соціальна підтрим-
ка сімей.

Континентальна модель, головні принципи 
якої заклав ще Отто фон Бісмарк, поширена 
в Німеччині, Австрії, Франції, країнах Бенілюк-
су. Центральне місце в ній посідає обов’язко-
ве соціальне страхування, тісно прив’язане до 
зайнятості та сімейного стану. Фінансування 
відбувається, насамперед, у формі внесків пра-
цівників і роботодавців у страхові фонди, тобто 
держава не бере на себе основний тягар соці-
альної відповідальності.

Південно-європейська модель поширена в 
Іспанії, Португалії, Італії та Греції. Традиційно 
для неї був характерний низький рівень соці-
ального забезпечення, а соціальний захист пе-
реважно належав до сфери турботи родичів, 
сім’ї та церкви за обмеженої участі держави. Ця 
модель стала вдосконалюватись лише протя-
гом останніх десятиріч [10, с. 214–215].

На початку фінансової та економічної кри-
зи Європейський Союз запропонував страте-
гію активного включення, побудовану на трьох 
принципах: підтримки доходів (право індивідів 
на адекватну ресурсну та соціальну підтримку в 
межах послідовних зусиль боротьби з соціаль-
ним виключенням), інклюзивних ринків праці 
(допомога для тих, хто може працювати, у вході, 
поверненні та перебуванні у стані зайнятості), 
доступу до якісних послуг (соціальна підтримка 
тих, хто її потребує, для сприяння соціальному 
включенню) [9, c. 176].

Отже, соціальна політика розвинених дер-
жав виконує регулюючу і стимулюючу роль у 
забезпеченні розвитку економіки й створенні 
умов для ефективного функціонування системи 
соціального захисту і є способом посилити еко-
номічну активність домашніх господарств.

У здійсненні політики соціального захисту 
деяких європейських країн із соціально-орієн-
тованою економікою також можна виділити різ-
ні підходи. Так, у німецькій системі соціального 

захисту центральне місце займає соціальне 
страхування. Згідно з принципом самоуправ-
ління, установи соціального страхування наді-
лені правовою, фінансовою й організаційною 
незалежністю від інститутів державного управ-
ління. Проте держава створює правову основу, 
здійснює правовий нагляд і перевірку діяль-
ності органів соціального захисту. Установи, 
що здійснюють страхування, діють розрізнено: 
незалежно одна від одної діють організації з 
пенсійного забезпечення, медичні страхові ор-
ганізації тощо. Крім соціального страхування, 
передбачені механізми соціальної допомоги, 
яка надається в разі, якщо всі види страхових 
соціальних виплат вичерпано.

Для системи соціального захисту у Фран-
ції характерна доволі складна організаційна 
структура та висока частка видатків на соціаль-
ні програми, яка перевищує середній рівень у 
Європейському Союзі. Характерними рисами 
французької системи соціального захисту є: 
розгалужена система професійно-галузевих 
схем соціального страхування; розвинена си-
стема сімейних виплат, що стала результатом 
тривалої еволюції; вагома роль додаткових сис-
тем соціального захисту, особливо у галузі пен-
сійного й медичного страхування. Розподільний 
принцип фінансування є основою функціону-
вання не лише державних схем соціального 
страхування, а й обов’язкових додаткових про-
фесійних систем страхування [3, c. 154].

Специфіка системи соціального захисту у 
Великобританії пов’язана із відсутністю спеці-
альних, організаційно оформлених інститутів, 
що займаються страхуванням конкретних видів 
соціальних ризиків (страхування по старості, по 
хворобі, від безробіття, від нещасних випадків 
на виробництві тощо), оскільки всі програми 
соціального захисту об’єднані в межах єдиної 
системи соціального захисту. Значною є роль 
державних установ у забезпеченні соціальни-
ми послугами та виплатами, а також їх тісний 
зв’язок із приватними страховими програмами. 
Британська система не передбачає існування 
цільових страхових внесків, призначених для 
утримання конкретних страхових програм (пен-
сійного, медичного страхування, пенсій за інва-
лідністю тощо).

Основним принципом системи соціального 
захисту у Швеції є її універсальність, тобто охо-
плення всіх прошарків населення. Наступним 
за важливістю принципом, характерним для ба-
гатьох європейських «соціальних» економік, є 
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принцип соціальної солідарності, який полягає 
у тому, що всі громадяни рівним чином і неза-
лежно від соціального статусу беруть участь у 
фінансуванні системи соціального захисту, до-
кладаючи відповідний своїм прибуткам внесок. 
Необхідним елементом у такій системі є дер-
жава, яка бере на себе функції перерозподілу 
соціальних благ від забезпечених до найбільш 
уразливих категорій населення. 

Рівень оподаткування у Швеції є одним із 
найвищих у світі, але така дорога система соці-
ального захисту майже повністю компенсується 
високим ступенем соціальної захищеності насе-
лення, відсутністю суттєвої диференціації між 
багатством і бідністю і, відповідно, високою по-
літичною й соціальною стабільністю [3, c. 155].

У Польщі діє система адресної грошової до-
помоги, визначення кола осіб, які претендують 
на грошові допомоги, призначення і виплата 
цих допомог є монополією державних органів. 
Підготовка відповідного законодавства і роз-
роблення довготермінових програм у соціаль-
ній сфері здійснюється органами державного 
управління, хоча до цього залучаються і неуря-
дові інституції [2]. 

Водночас пріоритетом державної політики 
розвинених держав в області фінансів домогос-
подарств є стимулювання інвестиційної спря-
мованості витрачання одержуваних доходів, 
тобто їх трансформація в організовані форми 
заощаджень. Від рівня реальних доходів до-
могосподарств залежить схильність до заоща-
джень. Низькодохідні групи населення взагалі 
не мають можливостей для заощаджень. До-
машні господарства приймають рішення про 
пропорції споживання і заощадження як на ос-
нові поточних сукупних доходів у натуральній 
і грошовій формах, так і на основі очікуваних 
майбутніх надходжень, що пов’язано з наяв-
ністю диспропорцій в отриманні доходів у різні 
періоди функціонування домогосподарств. Вар-
то зазначити відмінність у структурі сукупних 
витрат сільського і міського населення зберіга-
ється в усіх країнах. Оскільки вони мають різні 
економічні умови, устрої та стиль життя, хоча 
традиційно сума витрат міських жителів є біль-
шою. Експерти схиляються до думки, що умови 
життя на селі є гіршими в усьому світі, порівня-
но з міськими.

Розміри потенційних заощаджень домогос-
подарств, що знаходяться в розпорядженні на-
селення в організованому і неорганізованому 
вигляді, за розмірами порівнюються з держав-

ними і корпоративними інвестиціями в реаль-
ний сектор, а за деякими оцінками –  з обсягами 
валового внутрішнього продукту. Так, в Японії 
накопичення населення складають близько 
245% валового внутрішнього продукту, в США – 
300%, у Франції – 135% [11, c. 12]. 

Дуже важливим є раціональний рівень за-
ощаджень, як на рівні конкретного домогоспо-
дарства, так і національної економіки. Якщо 
норма заощаджень буде занизькою, це може 
стати причиною надмірного споживання, що не 
зможе тривати довго і стане причиною обман-
ного процвітання. Наприклад, у США перевищу-
ється кредитоспроможність, водночас відсутні 
джерела капіталів, тому на цьому фоні утво-
рюється кредитна експансія. Якщо ж показник 
заощадження завищений (як у Китаї), це при-
зводить до недостатнього споживання, тобто не 
відбувається підтримка виробництва, що також 
є негативним для держави. Заощадження пози-
тивно впливають на економіку лише, коли вони 
активні, тобто трансформуються в різноманітні 
форми інвестицій.

Заощадження домогосподарств розвинених 
держав є одним із найстабільніших джерел ін-
вестицій в економіку. Однак заощадження насе-
лення потребують розвинутого фінансового ме-
ханізму трансформації в інвестиції. Для того щоб 
мати вагомий вплив на розвиток економіки, такі 
заощадження мають становити значну частку 
валового внутрішнього прибутку (не менше, ніж 
12–14% ВВП). Прикладом цього можуть бути 
країни, які у 60–80-х роках ХХ ст. досягли вра-
жаючих темпів зростання: Японія – з рівнем за-
ощаджень 20%; ФРН – 11%; Франція – 12% [13].

Водночас зростання заощаджень, зокрема в 
країнах із перехідною економікою, окрім еконо-
мічного, має також вагоме соціальне і політичне 
значення, оскільки сприяє підвищенню життєво-
го рівня населення та його соціальної захище-
ності, зміцненню середнього класу й посилен-
ню його фінансової незалежності. Насамперед, 
відзначимо, що населення розвинених країн 
давно усвідомило необхідність та важливість 
здійснення заощаджень із метою убезпечення 
себе від економічних негараздів у майбутньому. 
Ефективне формування заощаджень стало не-
від’ємною частиною фінансової культури біль-
шості народів світу [1, c. 172].

Варто зауважити, що чималу роль у розвитку 
механізму колективного інвестування у розвине-
них країнах світу відіграє держава, яка усвідом-
лює, що цей спосіб трансформації заощаджень 
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в інвестиції створює надійне джерело залучен-
ня ресурсів для фондового ринку. Так, за остан-
нє десятиліття кількість приватних інвесторів у 
Західній Європі збільшилася майже в 5 разів. 
Безумовно, жителі країн із високим рівнем жит-
тя і позитивною динамікою доходів мають біль-
ший запас заощаджень і кращі можливості для 
нагромадження коштів. Заощаджені кошти на-
селення країн світу здебільшого використовує 
в інвестиційній діяльності. Так, фінансовий стан 
населення безпосередньо впливає на вибір ін-
струментів інвестування. У менш розвинених 
державах це більш консервативні інструмен-
ти – банківські депозити (63%), які в «багатих» 
країнах становлять лише 28%. У більш розви-
нених державах 37% населення інвестує свої 
кошти в цінні папери, а також страхові і пенсійні 
програми (накопичувальне страхування життя). 
В країнах із середнім рівнем доходів домінують 
банківські депозити (41%) та цінні папери – 34% 
[13]. Натомість, у США та Швейцарії левова 
частка активів населення вкладена в пенсійні 
фонди, а на другому місці перебувають інвести-
ційні фонди. У Німеччині найбільшим попитом 
користуються страхові продукти (страхування 
життя) та вкладення у валюту і депозити. Харак-
терним для Франції є те, що до пайових інвес-
тиційних і пенсійних фондів у населення взагалі 
немає інтересу, а його фінансові активи фор-
муються шляхом купівлі валюти і здійснення 
депозитів (28,5%), страхування життя (33,4%) 
та купівлі акції (21,5%). Специфіка Японії та Ко-
реї полягає в тому, що, крім валюти і депозитів, 
переважають страхові продукти, водночас пен-
сійні фонди користуються майже таким самими 
попитом, як і інвестиційні (в Японії – 2,1 і 2,1%; 
в Кореї – 12,1 і 12,09%, відповідно) [13]. 

Деякі з названих закономірностей поясню-
ються законодавчими ініціативами: наприклад, 
у Франції страхування життя заохочується по-
датковими пільгами, а в США існують податкові 
пільги для відрахувань у пенсійні фонди. Однак 
у США активні вкладення на ринку капіталу і 
переважання пенсійних накопичень в активах 
домогосподарств можна пояснити не лише по-
датковим та іншим законодавством, а й особли-
востями культури цієї держави. 

Загалом відносини домогосподарств з інши-
ми суб’єктами залишаються поза межами нор-
мативно-правового регулювання, за допомогою 
якого держава могла б прямо впливати на фі-
нансові процеси. Непрямими інструментами 
державного регулювання фінансових відносин 

домогосподарств залишаються методи бю-
джетно-податкового регулювання [11, с. 16].

Висновки і пропозиції. Отже, державна 
політика підтримки домогосподарств у розви-
нених державах світу спрямована на їх захист 
і запобігання зниженню рівня життя громадян, 
формування механізмів стимулювання інвести-
ційного попиту. Втім, соціальна політика різних 
держав щодо домогосподарств має свої особли-
вості. Це відображено в аналізі впровадження 
чотирьох моделей такої політики держав Євро-
пейського Союзу: скандинавської (соціал-демо-
кратичної), англосаксонської (неоліберальної), 
континентальної (корпоративної) і південно-єв-
ропейської (заснованої на традиціях із великим 
значенням сім’ї), які спрямовані на підтримку 
фінансового стану домогосподарств. Їх заоща-
дження відіграють надзвичайно важливу роль в 
економічних процесах, адже через дію широко-
го спектру інструментів інвестування вони слу-
гують основним джерелом інвестицій, які визна-
чають розвиток економік світу. 

Україні важливо звернути увагу на активне 
впровадження передового досвіду зарубіжних 
країн у цьому напрямі. Однак це має втілити-
ся не в простому копіюванні політики, а у ви-
робленні власної, яка враховує можливості дер-
жавного управління та стан домогосподарств 
у державі, що є перспективним напрямом по-
дальших наукових досліджень.
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Василига Н. А. Зарубежный опыт поддержки домохозяйств: государственно-управ-
ленческий аспект

В статье проанализирован зарубежный опыт государственной поддержки домохозяйств 
в контексте обеспечения их должного финансового положения; определены особенности 
выработки и реализации социальной политики в этом направлении разными державами 
мира; очерчены пути применения инструментов государственной политики относитель-
но направления сбережений домохозяйств для экономического развития государств.

Ключевые слова: домохозяйства, инвестиции, экономика, бюджет, потребление, сбе-
режения.

Vasylyha N. A. Foreign experience in households support: state management aspect
Article analyses foreign experience in the sphere of household support, specifically in context of 

ensuring their due financial status, demonstrates specific features of developing and implementing 
social support policy in this direction in various counties across the world, outlines ways of imple-
menting government policies in regards to directing households savings towards economic develop-
ment of state. 

Key words: households, investments, economics, budget, consumption, economy.
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Національної академії державного управління 
при Президентові України

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО  
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ  
У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті розкрито сутність правового механізму державного управління міжнародними 

проектами у сфері вищої освіти України. Проаналізовано основні нормативно-правові доку-
менти, які регулюють зазначену проблему. Визначено, що ключові поняття, які стосуються 
міжнародних проектів, зокрема у сфері вищої освіти, містяться у різних документах, тому 
потребують систематизації, а поняття міжнародного проекту у сфері вищої освіти від-
сутнє, тому потребує законодавчого закріплення.

Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, управління осві-
тою, правовий механізм державного управління, вища освіта, міжнародний проект, пра-
вотворчість, законодавча діяльність держави.

Постановка проблеми. Вища освіта стала 
першою на шляху до реформування освітньої 
галузі відповідно до сучасних викликів, серед 
яких: глобальність вищої освіти, орієнтація на 
європейські стандарти та цінності, зокрема у 
сфері вищої освіти, входження системи вищої 
освіти України у Європейський простір вищої 
освіти тощо. Прийнявши Закон України «Про 
вищу освіту», багато аспектів у ньому законо-
давець не враховував. Внаслідок чого не всі 
важливі норми зазначеного Закону України 
виконуються, а питання, які потребують зако-
нодавчого закріплення, залишились неунормо-
ваними.

Розширення міжнародного співробітництва 
у сфері вищої освіти шляхом участі у спільних 
проектах вимагає вирішення на рівні держави 
нормативно-правових питань за допомогою 
відповідного механізму управління. Правовий 
механізм державного управління регулює зв’я-
зок права і держави, а також вказує на обов’я-
зок держави діяти на основі права. Державний 
вплив на суспільні відносини у сфері вищої 
освіти починається з видання нормативно-пра-
вових актів, якими встановлюється відповідний 
порядок і процедура вчинення дій щодо реа-
лізації суспільних відносин у цій сфері. І тому 
впорядкування державою цієї важливої сфери 
за допомогою видання нових або розширення 
наявних нормативно-правових актів є умовою 
її спроможності ефективно здійснювати управ-
ління.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз останніх публікацій з означеної 
проблеми дає підстави стверджувати, що пи-
тання правового механізму державного управ-
ління міжнародними проектами у сфері вищої 
освіти України є актуальним. Теоретичним та 
практичним аспектам державного управління, 
функціонування механізмів державного управ-
ління приділено багато уваги з боку таких про-
відних українських учених зазначеної галузі, як 
В. Авер’янов, І. Грицяк, І. Дегтярьова, Г. Дми-
тренко, К. Дубич, В. Загуменник, Т. Поспєлова, 
Л. Приходченко, О. Радченко, О. Руденко. Ко-
жен із науковців розглядає механізми держав-
ного управління крізь призму своїх наукових ін-
тересів, пропонуюючи власну інтерпретацію та 
класифікацію. У сфері освіти, включаючи такі її 
ланки, як загальна середня, позашкільна, вища, 
післядипломна, освіта дорослих тощо, механіз-
ми державного управління досліджували, зо-
крема, С. Домбровська, Ю. Древаль, В. Луго-
вий, Ю. Молчанова, Р. Науменко, Л. Паращенко. 
Варто зазначити, що, незважаючи на вже наявні 
дослідження та публікації щодо механізмів дер-
жавного управління вищою освітою як загаль-
ної проблеми, невирішеною залишається та 
потребує уточнення така її частина, як право-
вий механізм державного управління міжнарод-
ними проектами у сфері вищої освіти України. 

Мета статті. Головною метою роботи є роз-
криття ролі правового механізму державного 
управління міжнародними проектами у сфері 
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вищої освіти України. Щоб досягти мети, ми по-
ставили відповідні цілі (завдання): визначити 
правові основи державного управління у сфері 
вищої освіти, проаналізувати ключові норматив-
но-правові акти, які регулюють сферу вищої осві-
ти України в частині міжнародної співпраці, до-
слідити проблему визначення понять у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. Реформу-
вання усіх підсистем соціально-економічного 
життя потребує державного регулювання. В 
енциклопедії державного управління науковці 
зазначають, що державним управлінням є ді-
яльність держави, спрямована на створення 
умов для реалізації функцій держави, осново-
положних прав і свобод громадян, узгодження 
різноманітних груп інтересів у суспільстві та 
між державою і суспільством [1]. На думку В. 
Загуменника, державне управління є видом 
діяльності держави, здійснення управлінсько-
го впливу шляхом використання повноважень 
виконавчої влади, зокрема через організацію 
виконання законів із метою всебічного соціаль-
но-економічного та культурного розвитку дер-
жави, а також забезпечення реалізації держав-
ної політики у відповідних сферах суспільного 
життя, створення умов, за яких громадяни змо-
жуть реалізувати свої права і свободи [2]. З на-
шої точки зору, державне управління полягає у 
регулюванні суспільних відносин шляхом здійс-
нення державного впливу на відповідні сфери 
життя за допомогою спеціальних важелів. Цими 
важелями є механізми державного управління. 
Саме за допомогою впровадження і застосу-
вання механізмів на практиці державне управ-
ління функціонує ефективно. 

В енциклопедії державного управління 
міститься таке визначення механізмів дер-
жавного управління: це способи розв’язання 
суперечностей явищ або процесів у держав-
ному управлінні, послідовне виконання дій, 
які засновані на базових принципах, цільовій 
орієнтації [3]. В енциклопедичному словнику з 
державного управління механізми державного 
управління тлумачать як способи розв’язання 
суперечностей певного явища або процесу в 
державному управлінні, послідовну реалізацію 
дій, які базуються на основоположних принци-
пах, цільовій орієнтації, функціональній діяль-
ності, використовуючи відповідні їй форми і ме-
тоди управління [4]. 

У підручнику з державного управління зна-
ходимо таке визначення: механізмами держав-
ного управління є практичні засоби, важелі, 

стимули, за допомогою яких органи державної 
влади впливають на суспільство, виробництво, 
або іншу соціальну систему з метою досягнен-
ня поставлених цілей [5].

Найзмістовніше визначення механізмів дер-
жавного управління відображено у наукових 
працях О. Радченка. Так, механізм державного 
управління являє собою системну сукупність ін-
ституцій, послідовних дій, станів і процесів у дер-
жаві як продукт організованої людської діяльно-
сті, що має на меті реалізацію інтересів і потреб 
людей, вирішення нагальних суспільно-полі-
тичних проблем шляхом державного впливу 
й регулювання суспільної життєдіяльності на 
основі усталених у суспільстві цінностей і пра-
вил; форма реалізації функцій держави та має 
суб’єктом органи державного управління [6].

В освітній сфері на основі загального понят-
тя сформулювалося своє бачення механізмів 
державного управління зазначеною сферою – 
це важелі, засоби, стимули, методи, за допомо-
гою яких суб’єкти управління освітою вплива-
ють на освітянську сферу з метою досягнення 
визначених цілей [7].

Правові механізми державного управлін-
ня – комплекси взаємопов’язаних юридичних 
засобів, які об’єктивовані на нормативному рів-
ні, необхідні та достатні для досягнення певної 
мети [4]. Правову основу державного управлін-
ня вищою освітою складають Конституція та 
закони України, нормативно-правові акти Пре-
зидента України та Кабінету Міністрів України, 
міжнародні угоди, згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України, накази Мі-
ністерства освіти і науки України та ін.

Відзначимо, що світовий розвиток людства 
вимагає від учасників освітнього процесу бути 
мобільними. У зв’язку з цим Україна не може 
залишатися осторонь цього прогресу і має 
розширювати міжнародні зв’язки. Міжнародна 
діяльність України в контексті участі у міжна-
родних проектах у сфері вищої освіти є надзви-
чайно важливою, оскільки сприяє мобільності 
викладачів і студентів, міжкультурному діалогу, 
конкурентноспроможності учасників, вивченню 
позитивного досвіду інших країн у відповідних 
сферах діяльності тощо. Базовими законо-
давчими актами, які регулюють міжнародну 
діяльність у сфері вищої освіти є Конституція 
України, закони України «Про вищу освіту», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність». 
Перераховані акти є основними, проте не єди-
ними, що регулюють сферу вищої освіти. Варто 
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зазначити, що відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153 «Про 
створення єдиної системи залучення, викори-
стання та моніторингу міжнародної технічної 
допомоги» міжнародні проекти, у сфері вищої 
освіти також, підлягають обов’язковій держав-
ній реєстрації, яку здійснює Міністерство еконо-
мічного розвитку і торгівлі України [8].

Більшість нормативно-правових актів міс-
тять положення щодо розширення міжнародної 
співпраці у сфері вищої освіти в контексті інте-
грації її до міжнародного простору вищої освіти, 
зокрема, шляхом участі у міжнародних освіт-
ніх, а також наукових проектах. Так, Законом 
України «Про вищу освіту» передбачено, що 
міжнародне співробітництво вищих навчаль-
них закладів передбачає участь у програмах 
міждержавного та міжуніверситетського обміну 
студентами, аспірантами, науковими та науко-
во-педагогічними працівниками, проведення 
спільних наукових досліджень, участь у міжна-
родних освітніх та наукових програмах [9]. На 
шляху до досягнення зазначених цілей держава 
взяла на себе зобов’язання сприяти співпраці з 
Європейською мережею національних центрів 
інформації про академічну мобільність тощо, 
узгодженню Національної рамки кваліфікацій 
із рамкою кваліфікацій Європейського просто-
ру вищої освіти, залучення коштів міжнарод-
них фондів та інших організацій для виконання 
освітніх, наукових програм тощо [9].

Закон України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність» не виділяє окремим розділом 
міжнародне співробітництво у сфері науки, хоча 
варто було б це зробити, оскільки в ньому за-
значено багато норм щодо міжнародної  співп-
раці у цій сфері. У ч. 2 ст. 66 зазначеного зако-
ну України законодавець пише, що міжнародна 
співпраця здійснюється, зокрема, шляхом уча-
сті у міжнародних наукових програмах, напри-
клад у рамкових програмах ЄС із досліджень та 
інновацій [10].

Варто зазначити, що Міністерство освіти 
і науки України станом на липень 2015 р. ви-
ступило бенефіціаром 37 міжнародних проек-
тів у сфері освіти і науки, більшість з яких ре-
алізовувались саме у сфері вищої освіти [11]. 
За даними, оприлюдненими на офіційному 
веб-сайті Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України, станом на березень 2017 р. 
Міністерство освіти і науки України є бенефі-
ціаром 14 міжнародних проектів за підтримки 
країн-донорів, що реалізуються в Україні [12]. 

Відстежується негативна тенденція щодо зни-
ження кількості міжнародних проектів, зокре-
ма у сфері вищої освіти, які реалізуються на 
території України. Така ситуація могла виник-
нути, по-перше, через закінчення терміну ви-
конання проектів, або відповідних компонентів 
проекту. По-друге, це може свідчити про те, що 
держава припинила проявляти зацікавленість 
у цьому напрямі, що є неприпустимим, і не 
укладає міжнародні договори. По-третє, через 
відсутність чітко визначеного та нормативно 
закріпленого поняття «міжнародного проекту у 
сфері вищої освіти», у зміст якого б також була 
включена головна, спільна для всіх мета тако-
го проекту.

Нормативно-правова база з питань вищої 
освіти має досить багато нормативних актів, 
які регулюють зазначену сферу суспільних від-
носин. Проаналізувавши основні закони Украї-
ни  «Про вищу освіту», «Про наукову і науко-
во-технічну діяльність» та Постанову Кабінету 
Міністрів України «Про створення єдиної сис-
теми залучення, використання та моніторин-
гу міжнародної технічної допомоги» в частині 
міжнародної співпраці шляхом участі у спільних 
міжнародних освітніх проектах, відзначимо пев-
ні моменти. Поняття «академічна мобільність» 
(Закон України «Про вищу освіту»), «грант» 
(Закон України «Про наукову і науково-техніч-
ну діяльність»), «грантова угода», «бенефі-
ціар», «виконавець», «відповідальна особа», 
«донор», «координатор проекту (програми)», 
«програма», «проект», «реципієнт» (Постано-
ва Кабінету Міністрів України «Про створення 
єдиної системи залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги») 
врегульовані нормативно. 

Найбільше ключових понять містить Поста-
нова Кабінету Міністрів України «Про створен-
ня єдиної системи залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги». 
Жоден зі згадуваних актів держави не містить 
такого важливого поняття, як «міжнародний 
проект у сфері вищої освіти», що в подальшому 
може викликати непорозуміння у його тракту-
ванні. Також зазначимо, що варто було б ці по-
няття систематизувати в одному нормативному 
документі, включивши поняття «міжнародний 
проект у сфері вищої освіти». На нашу думку, 
це значно б полегшило та пришвидшило доступ 
до необхідної інформації, допомогло б уникнути 
колізій щодо трактування понять, які нині взага-
лі не визначені. 
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Висновки та пропозиції. Питання право-
вого механізму державного управління між-
народними проектами у сфері вищої освіти 
залишається актуальним та перспективним. 
Нормативно-правова база України, яка регулює 
зазначене питання представлена Конституці-
єю, законами «Про вищу освіту», «Про науко-
ву і науково-технічну діяльність», Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про створення єди-
ної системи залучення, використання та моні-
торингу міжнародної технічної допомоги». Не-
зважаючи на те, що нормативно-праовова база 
є достатньою, в ній немає важливого поняття 
«міжнародний проект у сфері вищої освіти».  
Подальші наукові розвідки стосуватимуться 
організаційно-функціонального механізму дер-
жавного управління міжнародними проектами 
у сфері вищої освіти України, оскільки важливо 
не лише правильно виписати норму, імплемен-
тувати її, але й визначити відносини між органа-
ми державної влади, їх структурними підрозді-
лами щодо здійснення державного управління 
міжнародними проектами у сфері вищої освіти 
України.
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Галицкая Н. В. Правовой механизм государственного управления международными 
проектами в сфере высшего образования Украины

В статье раскрыта суть правового механизма государственного управления между-
народными проектами в сфере высшего образования Украины. Проанализированы основ-
ные нормативно-правовые документы, регулирующие данную проблему. Определено, что 
ключевые понятия, касающиеся международных проектов, в частности в сфере высше-
го образования, содержатся в разных документах, поэтому требуют систематизации, а 
понятие международного проекта в сфере высшего образования отсутствует, поэтому 
требует законодательного закрепления.

Ключевые слова: государственное управление, механизмы государственного управле-
ния, управление образованием, правовой механизм государственного управления, высшее 
образование, международный проект, правотворчество, законодательная деятельность 
государства.

Halytska N. V. Legal mechanism of public administration for implementation of inter-
national projects in Ukrainian higher education

The article examines the essence of the legal mechanism of public administration for implemen-
tation of international projects in Ukrainian higher education. The basic regulatory legal documents 
are analyzed. It is determined that the key notions related to the international projects, particularly in 
higher education can be found in different documents, that’s why they need systematization, the no-
tion of international project in higher education is absent, that’s why it needs legislative consolidation. 

Key words: public administration, public administration mechanisms, administration in educa-
tion, legal mechanism of public administration, higher education, international project, lawmaking, 
legislative activities of the state.
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СВІТОВІ МОДЕЛІ РИНКУ ПРАЦІ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
У статті досліджено світові моделі ринку праці, проведено аналіз досвіду іноземних країн 

щодо регулювання зайнятості. Розглянуто застосування окремих механізмів державного 
регулювання ринку праці.

Ключові слова: ринок праці, патерналістська модель, ліберальна модель, соціал-демо-
кратична модель, соціальний діалог.

Постановка проблеми. Ринок праці є одним 
із ключових і найскладніших елементів ринкової 
економіки. Ступінь його розвитку є якісною ха-
рактеристикою соціально-економічних відносин 
у державі. Проте ті трансформаційні процеси, 
зміни та потрясіння, які сьогодні відбуваються в 
суспільстві, ставлять перед державою завдан-
ня пошуку дієвих та ефективних механізмів ре-
гулювання та розвитку ринку праці. Тому для 
розв’язання наявних проблем доцільно проана-
лізувати досвід інших країн у застосуванні різ-
них механізмів регулювання та розвитку ринку 
праці, дослідити, які тенденції простежуються 
на міжнародній арені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню ринку праці та проблематиці дер-
жавного регулювання ринку праці присвячено 
багато наукових праць вітчизняних науковців, 
серед яких В. Васильченко, О. Грішнова, Е. Лі-
банова, В. Онікієнко та ін. Крім того, чимала 
кількість наукових досліджень і публікацій, при-
свячених цій темі, була проведена Міжнарод-
ною організацією праці.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
дослідження основних моделей ринку праці, які 
склалися у світовій практиці, та вивчення досві-
ду іноземних країн у сфері державного регулю-
вання основних процесів на ринку праці.

Виклад основного матеріалу. Кожна країна 
має власну соціально-економічну стратегію, ха-
рактеризується притаманною лише їй менталь-
ністю, рівнем освіти, культурним середовищем 
та традиціями. Тому в кожній з країн формуєть-
ся її власна національна модель ринку праці. 
Аналіз вітчизняної літератури показав, що єди-
ний підхід до визначення моделей ринку праці 
відсутній. Різні дослідники залежно від того, під 

яким кутом досліджують ринок праці, керують-
ся різними критеріями і, відповідно, кількість та 
різновиди моделей в кожного різна. У даному 
дослідженні вважаємо за доцільне розглянути 
типи моделей ринку праці, запропоновані Е. Лі-
бановою [1], яка зазначає, що, абстрагувавшись 
від випадковостей, можна виокремити три най-
поширеніші моделі: патерналістську (Японія), 
ліберальну (США, Канада, Австралія) та соці-
ал-демократичну (Швеція).

Головною ознакою патерналістської моделі є 
принцип «довічного наймання» та надання по-
життєвих гарантій працевлаштування робото-
давцем. Найбільш цілісно ця модель реалізова-
на в Японії, вона передбачає гарантії зайнятості 
працівникам аж до пенсійного віку, а зростання 
всіх виплат відбувається відповідно до стажу 
роботи. Японський ринок праці характерний 
тим, що в умовах ідеї «пожиттєвого найму» ро-
ботодавець стає родиною працівника, тобто діє 
на засадах патерналізму. Здебільшого праце-
давець забезпечує соціальну підтримку своєму 
працівнику в придбанні житла, охороні здоров’я 
та надає інші вигоди, які асоціюються з роди-
ною. Хоча цей принцип не застосовується до 
всіх японських працівників, він дуже характер-
ний для родинної чи групової орієнтації відно-
син на ринку праці.

Система трудових відносин і функціонування 
механізмів інфраструктури ринку праці в Японії 
в основному зосереджена на рівні підприємств. 
Підприємства в межах «пожиттєвого найму» 
забезпечують постійним працівникам гарантії 
зайнятості, повністю формують кваліфікацію 
працівників, оперативно приводять професій-
но-кваліфікаційний склад кадрів у відповідність 
до структури робочих місць, розвитку техніки і 
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технології, модифікації виготовленої продукції, 
забезпечують переміщення працівників у пла-
новому порядку на нові робочі місця з метою 
розширення професійного профілю й готовно-
сті до внутрішньофірмової мобільності; підви-
щують розміри заробітної плати, преміальних, 
соціальних виплат залежно від віку, освіти, ста-
жу роботи тощо.

Японський ринок праці меншою мірою спри-
яє безробіттю, ніж американський, тому що в 
разі скорочення виробництва на японському 
ринку праці або переміщують працівників на 
інші робочі місця, або скорочують тривалість 
робочого часу, зберігаючи кадри на підприєм-
стві. Якщо виникає потреба, адміністрація фірм 
забезпечує таким працівникам необхідну про-
фесійну перепідготовку та виплачує їм повну 
заробітну плату, вважаючи, що звільнення пра-
цівників у разі скорочення виробництва і набір 
нових у період економічної активності обійдеть-
ся значно дорожче.

Особливим на японському ринку праці є та-
кож повільний процес оцінки й просування по 
службі. Багато японців чекають на підвищення 
по 8-10 років. Існує тенденція до групових під-
вищень. Тобто люди отримують підвищення 
водночас із рівними собі. Цим забезпечується 
зведення до мінімуму конфліктів та заздрощів, 
і нікого не турбує затримка в підвищенні. Осо-
бисті успіхи не заохочуються, на відміну від 
американської моделі, і будь-кого, хто спробує 
показати вищі показники, вважатимуть поруш-
ником групової гармонії, яка є найважливішою 
характерною особливістю відносин на ринку 
праці [2].

Американська або ліберальна модель при-
таманна США, Канаді, Австралії. Для неї ха-
рактерні яскраво виражена децентралізація 
законодавства про зайнятість і допомоги по без-
робіттю, яка пов’язана з федеральним устроєм 
країни та існуванням у кожному штаті власного 
законодавства щодо зайнятості й безробіття. 
Трудові ресурси в цих країнах вирізняються ви-
соким рівнем мобільності та динамізмом.

Ця модель заснована на індивідуалізмі, об-
меженому впливу держави і конкуренції. У разі 
скорочення виробництва фірми звільнюють 
працівників або переводять на іншу роботу. Ко-
лективними договорами охоплено лише чверть 
усіх робітників, про звільнення їх повідомляють 
напередодні, а не завчасно. Фірми приділяють 
мало уваги професійній підготовці робітників, за 
винятком підготовки специфічних спеціалістів. 

Заробітна плата визначається на основі кла-
сифікації робіт і їх складності. Просування по 
службі відбувається швидко (3-5 років) і пов’я-
зане не з розширенням професійно-кваліфіка-
ційного профілю, а з переходом на нове місце 
роботи. Особливістю американського ринку 
праці є високий рівень контролю роботодавця 
за найманими робітниками, висока географічна 
і профспілкова мобільність робітників і більш 
високий рівень безробіття, ніж у Японії [2].

Шведська модель є еталоном соціал-демо-
кратичної моделі. Ринок праці Швеції, де, влас-
не, і було сформовано на межі 40-50-х років 
ХХ століття 

Р. Мейднером і Г. Рейном цю концепцію, що 
спирається на проведення державою активної 
політики ринку праці та попередження безро-
біття. На підготовку і перепідготовку кадрів, на 
створення нових робочих місць Швеція витра-
чає більше коштів, ніж будь-яка країна ОЕСР, 
економлячи на соціальному відшкодуванні 
збитків своїх громадян внаслідок безробіття.

У цій моделі ринку праці привертає увагу пе-
редусім розв’язання проблем зайнятості завдя-
ки активній політиці на ринку праці. На профпід-
готовку працівників і створення робочих місць 
Швеція витрачає більше, ніж будь-яка інша 
країна. Усе це стає можливим в умовах розви-
неності механізмів інфраструктури ринку праці 
на національному рівні: зокрема, забезпечення 
зайнятості населення, профпідготовки кадрів, 
соціального захисту, регулювання трудових від-
носин.

Основні елементи шведської моделі ринку 
праці:

– непрямі податки на товари та послуги, які 
перешкоджають швидкому зростанню попиту 
та інфляції, стимулюють банкрутство нерен-
табельних підприємств; зростання прибутків 
стримується з метою уникнення інфляційної 
конкуренції між високоприбутковими підприєм-
ствами;

– рівність оплати рівної праці поза залеж-
ністю від фінансового стану підприємства; це 
примушує менш прибуткові підприємства ско-
рочувати чисельність працівників чи взагалі 
припиняти свою діяльність, а більш прибутко-
ві – платити нижче можливого для них рівня;

– сполучення низької інфляції та повної за-
йнятості в довгостроковій перспективі, зокрема 
шляхом субсидій підприємствам на утримання 
неконкурентоздатних працівників чи надання їм 
робочого місця в державному секторі;
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– селективна державна підтримка зайнятості 
в неефективних сферах економіки, які забезпе-
чують соціально необхідні послуги.

Державний сектор охоплює витрати на соці-
альне забезпечення, освіту, охорону здоров’я, 
науку, культуру, управління різними муніци-
пальними органами. Крім того, сюди належать 
витрати на оборону й охорону суспільного по-
рядку. Приблизно кожен третій швед зайнятий 
у суспільному секторі. 65% валового національ-
ного продукту витрачають на суспільні випла-
ти, допомоги, пенсії, а також на фінансування 
системи освіти, охорони здоров’я та побутових 
послуг.

Важливим засобом для забезпечення соці-
альної рівності й загального добробуту є здійс-
нення відповідної податкової політики. Відпо-
відно до принципу прогресивного обкладання 
податками з доходів може бути відраховано від 
10 до 70%. У результаті такої політики в дер-
жавному та комунальному бюджетах акумулю-
ються засоби для фінансування майже всієї со-
ціальної інфраструктури.

Досягнення повної зайнятості передбачає 
боротьбу з безробіттям, але, на відміну від ін-
ших країн, зроблено акцент не на виплату допо-
моги з безробіття, а на організацію суспільних 
робіт. Лише 10% витрат на регулювання ринку 
праці виділено на компенсацію в разі безробіт-
тя, а 90% – на різноманітні заходи зі стимулю-
вання зайнятості. Регулювання ринку праці 
здійснюється шляхом організації та переквалі-
фікації робочої сили, фінансування переміщен-
ня підприємств, збільшення попиту за допомо-
гою промислових замовлень. Різними формами 
навчання й перекваліфікації постійно охоплено 
до 35% дорослого населення країни. На здійс-
нення активної політики на ринку праці з дер-
жавного бюджету виділяють 7% коштів – стіль-
ки ж, скільки виділяють на потреби оборони.

Проте політика зайнятості на ринку праці цієї 
моделі сьогодні  втрачає свою ефективність. 
Державний бюджет надміру перевантажений 
видатками на соціальну сферу, це відбуваєть-
ся на тлі формування споживацького ставлення 
громадян до держави, що засвідчує необхід-
ність суттєво модернізувати соціал-демокра-
тичну модель [2].

Проте варто відзначити, що як у всіх євро-
пейських країнах, так і в США та Японії чітко 
простежується ідеологія мінімального втру-
чання держави в ринковий механізм. З метою 
підвищення гнучкості економіки та її пристосо-

ваності до потреб стрімкого науково-технічного 
розвитку багато країн провели децентралізацію 
механізму регулювання ринку праці та переда-
ли відповідні функції органам влади штатів і му-
ніципалітетів. Тут слід відзначити, що питання 
децентралізації не лише є актуальним у розгля-
ді механізмів регулювання процесів на ринку 
праці, а загалом є одним із фундаментальних 
принципів системи державного управління роз-
винених країн.

Cьогодні Україна перебуває в процесі де-
централізації системи державного управління, 
саме тому іноземний досвід та ефекти від цього 
процесу особливо важливі для нас.

Регіональна державна політика більшості 
розвинутих країн базується на створенні у від-
сталому регіоні сприятливих економічних умов 
для залучення і функціонування приватного ка-
піталу за допомогою податкових пільг. Держава 
бере на себе зобов’язання сприяти розвитку 
інфраструктури, організації центрів перепід-
готовки робочої сили. Реалізація регіональної 
політики покладається на місцеві органи влади. 
Державна політика з регіонального розвитку і 
регулювання робочої сили полягає в стимулю-
ванні переміщення працівників із району з висо-
ким безробіттям в райони, де є незадоволений 
попит на робочу силу. Цим досягається, по-пер-
ше, пом’якшення регіональних диспропорцій 
попиту-пропозиції робочої сили, зниження 
структурного безробіття і, по-друге, забезпечен-
ня кадрами районів, що розвиваються [3, с. 122].

Окреме місце в системі механізмів регулю-
вання процесів на ринку праці світова спільнота 
відводить соціальному діалогу та соціальному 
партнерству.

У країнах, де запроваджений соціальний 
діалог, у державному управлінні він забезпе-
чує пошук прийнятних шляхів поєднання еко-
номічного і соціального прогресу, підвищення 
добробуту, соціальної безпеки, стабільності 
та справедливості в суспільстві. Ґрунтуючись 
на технології добровільних багатосторонніх 
ініціатив, соціальний діалог діє як каталізатор 
реформ та інституціональних інновацій у дер-
жавному управлінні, забезпечує консенсус, про-
зорість, відкритість, інституційну та політичну 
відповідальність учасників, сприяє налагоджен-
ню співпраці між усіма секторами суспільства 
[4, с. 7-8].

Проте, обґрунтовуючи переваги соціального 
діалогу, слід розуміти, що вони будуть можливи-
ми лише за умови наявності добре функціоную-
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чої системи соціального діалогу. Різноманітний 
досвід розвитку соціального партнерства в кра-
їнах Західної Європи підтверджує його ефек-
тивність. Соціальне партнерство все більше ві-
діграє в цих країнах роль ефективного чинника 
соціальної стабілізації та стійкості.

Залежно від рівня переговорних процесів 
можна виділити три основні моделі соціального 
діалогу.

Перша модель сформувалася на півночі 
Європи: у Швеції, Фінляндії, Норвегії, Бельгії. 
Вона характеризується активним втручанням 
держави в трудові відносини та їх регулюван-
ням шляхом законодавчого забезпечення тру-
дових відносин і соціального партнерства. Крім 
того, у цій моделі запроваджено трирівневість 
партнерства: національний та галузевий рівні, 
рівень підприємства (виробничий). У Бельгії, 
наприклад, на загальнонаціональному рівні діє 
Національна рада з праці. До неї входить одна-
кове число учасників від кожного з трьох парт-
нерів. Держава бере на себе законодавчу функ-
цію. На другому, галузевому рівні створюються 
«паритетні комісії». На рівні підприємства пи-
тання вирішуються на двосторонній основі: під-
приємці – профспілки.

Друга модель соціального діалогу відрізня-
ється однорівневістю. Притаманна вона Ве-
ликій Британії, Ірландії, Греції, Іспанії, Канаді, 
США, Японії, ряду країн Латинської Америки. 
Ця модель обмежується укладанням колектив-
них договорів в основному на рівні підприємств, 
без будь-якого втручання в соціально-трудові 
відносини з боку держави, окрім законодавчо-
го їх регулювання. Об’єднання підприємців, як і 
профспілок, через своїх депутатів намагаються 
вплинути на законодавство, а вже через ньо-
го – на відносини між соціальними партнерами 
виробничого рівня.

Третя модель типова для решти країн Захід-
ної Європи (Німеччина, Австрія, Нідерланди, 
Швейцарія та інші країни). Може розглядатися 
як проміжна між першою і другою моделями. За 
цією моделлю головний акцент у соціальному ді-
алозі зроблено на його галузевому рівні. На рівні 
всієї країни спільні угоди трьох сторін не прийма-
ються. Співпраця обмежується консультаціями, 
які мають рекомендаційний характер. Колек-
тивні договори на підприємствах, як правило, 
не укладаються. Підприємства орієнтуються на 
параметри галузевої угоди та керуються ними.

Однією з форм реалізації такої моделі є так 
звана «зразкова» угода, яка укладається в про-

мисловій галузі та є свого роду орієнтиром для 
інших. Ця модель широко застосовується в Ні-
дерландах і Швейцарії. У Нідерландах 200 галу-
зевих угод поширюються на більшість компаній 
та їхніх працівників. У Швейцарії прийнято біля 
500 регіональних і галузевих угод, які охоплю-
ють майже 1,5 млн працівників [5, с. 20].

Проте у світі немає моделі, яка гарантува-
ла б низький рівень інфляції, міжнародну кон-
курентоспроможність підприємств, стабільне 
підвищення заробітної плати, високу соціаль-
ну захищеність, трудову згоду та перспективи 
повної зайнятості. Ідеальна модель соціаль-
ного діалогу має бути гнучкою, щоби швидко 
пристосовуватися до міжнародної конкуренції, 
національної економіки та політичної ситуації. 
Тому протягом останніх років в Європі стає по-
мітною тенденція до зменшення ефективності 
централізованих моделей соціального діалогу й 
зростання децентралізованих.

Окремої уваги заслуговує зарубіжна практи-
ка врегулювання зайнятості сільського населен-
ня, яке в Україні становить близько третини від 
загальної кількості населення країни (30,9%) [6], 
адже вона містить багато різноманітних аспек-
тів і напрямів. Серед них велику роль відіграє 
державна підтримка розвитку фермерських гос-
подарств, які функціонують в економічно-розви-
нутих країнах – США, Канаді, Японії, ФРН [7]. 
Так, у США фермерам-початківцям пропонуєть-
ся кілька варіантів програм допомоги: кредитні 
програми фермерів, фінансова програма заохо-
чення до збереження земель. Цьому сприяють 
прийняті державою законодавчі акти, що регу-
люють питання оподаткування сільськогоспо-
дарських угідь, ціноутворення, компенсаційних 
виплат, ринкових квот тощо.

У Бельгії існує практика надання пільгових 
кредитів на термін до 25 років. Гарантом на-
дання таких кредитів є держава. Цікавим також 
є досвід Фінляндії, сільське господарство якої 
знаходиться в зоні впливу несприятливих при-
родно-кліматичних умов. Сільгоспвиробникам 
надається дотація, що складається з двох го-
ловних частин – дотації від Європейського Со-
юзу та національної дотації, що сплачується з 
власних коштів [8].

Висновки та пропозиції. Ми живемо в епо-
ху, коли практично всі суспільні процеси дуже 
стрімко розвиваються і змінюються. Ринок пра-
ці є яскравим прикладом таких глобалізацій 
них процесів. Наша держава перебуває лише 
на стадії становлення ринкової економіки та 
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потребує пошуку дієвих механізмів державно-
го регулювання ринку праці, які б допомагали 
ефективно справлятись з усіма викликами і про-
блемами, породженими нестабільною політич-
ною і економіко-соціальною ситуацією в країні.

Розглянувши основні моделі ринку праці, які 
склалися в світі, а також дослідивши практику 
іноземних держав в частині механізмів регулю-
вання ринку праці, можна зробити висновок, 
що їхній досвід може стати корисним під час 
формування політики регулювання зайнятості 
та зміг би послугувати орієнтиром у розвитку 
вітчизняних механізмів державного управління 
трудовим потенціалом.

Список використаної літератури:
1. Лібанова Е.М. Ринок праці / Е.М. Лібанова. – 

К. : ЦНП, 2003. – 224 с.
2. Волкова О.В. Ринок праці. Навчальний посіб-

ник / О.В. Волкова. – К. : Центр учбової літерату-
ри, 2007. – 624 с. – [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://pidruchniki.com/20080215/
ekonomika/zarubizhni_modeli_rinkiv_pratsi.

3. Гургула О.М. Зарубіжний досвід регулювання 
зайнятості населення та можливості його вико-
ристання в Україні / О.М. Гургула // Науковий віс-

ник Херсонського державного університету. – 
2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/ 
economic_06_4.pdf#page=121.

4. Петроє О.М. Міжнародні стандарти та механіз-
ми інституціоналізації європейського соціаль-
ного діалогу в галузі державного управління / 
О.М. Петроє // Вісн. НАДУ. – 2011. – № 1. – 
С.  233-243.

5. Горєлов Д.М. Формування соціального діа-
логу в сучасних умовах : світовий досвід та 
українська практика / Д.М. Горєлов, О.А. Кор-
нієвський, Ю.В. Опалько, Г.О. Палій / за ред. 
М.М. Розумного. – К. : НІСД, 2011. – 47 с.

6. Державна служба статистики України [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.
ukrstat.gov.ua/.

7. Якобінчук В. Політика зайнятості та її вплив на 
зменшення рівня бідності в Україні з огляду на 
досвід США та країн ЄС / В. Якобінчук // Укра-
їна : аспекти праці. – 2002. – № 3. – С. 13-18.

8. Мельник Л.А. Врегулювання проблем зайня-
тості в зарубіжних країнах : досвід для Украї-
ни / Л.А. Мельник, В.С. Толуб’як // Інвестиції : 
практика та досвід [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу :  http://www.investplan.com.ua/
pdf/17_2014.pdf#page=109.

Дивныч В. М. Мировые модели рынка труда и иностранный опыт государственного 
регулирования рынка труда

В статье исследованы мировые модели рынка труда, проведен анализ опыта зарубеж-
ных стран по регулированию занятости. Рассмотрено применение отдельных механизмов 
государственного регулирования рынка труда.
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циал-демократическая модель, социальный диалог.

Divnych V. M. World models of labour market and foreign experience of government con-
trol of labour market 

In the article investigated the world models of  labour market, analyzed the experience of foreign 
countries to regulate employment. Application of separate mechanisms of government control of 
labour market is considered.

Key words: labour market, paternalistic model, liberal model, social democratic model, social 
dialogue.
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  
У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
У статті проаналізовано проблеми взаємодії органів державної влади з органами міс-

цевого самоврядування у розвитку сільського зеленого туризму. Автором представлений 
розподіл повноважень між ними та визначені шляхи їх удосконалення. 

Ключові слова: сільський зелений туризм, органи державної влади, органи місцевого са-
моврядування, взаємодія, повноваження.

Постановка проблеми. В умовах децен-
тралізації та формування обласних територі-
альних громад розвиток сільського зеленого 
туризму як необхідний вид діяльності для від-
почиваючих і селян, сільських громад, регіонів і 
держави загалом забезпечує відносини із сіль-
ською спільнотою, використовує цінності села з 
максимальним збереженням природного сере-
довища, соціально-економічного розвитку села, 
вирішує всі питання державної політики та міс-
цевого значення.

Органи публічної влади поділяються на орга-
ни державної влади і органи місцевого самовря-
дування. Тому велика увага звертається на їх 
взаємодію, ефективний розподіл повноважень 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у розвитку сільського зеленого 
туризму. Саме тому проблема взаємодії органів 
публічної влади у розвитку сільського зеленого 
туризму є досить актуальною і пов’язана з тран-
сформаційними реформами, що сьогодні відбу-
ваються в державі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій показав, що проблеми взаємодії органів 
публічної влади у розвитку сільського зелено-
го туризму аналізуються в працях цілого ряду 
відомих українських вчених: Ю.В. Алєксєєвої, 
В.І. Биркович, Т.В. Божидарнік, Л.І. Давиденко, 
Д.Г. Дармостук, Л.М. Донченко, Є.Г. Козлов-
ський, Н.Й. Коніщева, С.С. Кравцов, М.І. Пірен, 
В.С. Пеньковський та інші.

Проте невирішеною залишається проблема 
єдності підходів щодо вирішення проблеми за-
конодавчого та функціонального забезпечення 
взаємодії органів публічної влади у розвитку 
сільського зеленого туризму.

Метою статті є аналіз основних проблем 
взаємодії органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування у розвитку сільсько-
го зеленого туризму для стійкого розвитку сіль-
ських населених пунктів і визначення шляхів їх 
вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Характер 
взаємодії органів публічної влади у розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні визнача-
ється Конституцією України та чинними норма-
тивно-правовими документами, а саме Зако-
ном України «Про туризм» [1], проектом Закону 
«Про сільський зелений туризм» [2], Концепцією 
Державної цільової програми розвитку туризму 
та курортів на період до 2022 року [3] тощо.

Напрями освоєння, розвитку та регулюван-
ня туристичної діяльності в сільській місцевості 
України визначаються органами публічної вла-
ди відповідно до програм розвитку сільського 
туризму. Державне регулювання сільського зе-
леного туризму – це цілеспрямований вплив з 
боку держави та її органів, яким державою деле-
говані відповідні повноваження щодо створення 
туристичної інфраструктури, охорони заповід-
них територій, організації відпочинку та вільно-
го часу населення країни, підготовки кадрів в 
розвитку сільського туризму. На думку науковця 
Ю.В. Алексєєвої, державне регулювання турис-
тичної діяльності – це «сукупність форм і мето-
дів цілеспрямованого впливу органів державної 
влади на розвиток туристичної галузі та ство-
рення умов для ефективної співпраці органів 
державної влади, місцевого самоврядування та 
приватного сектора щодо розвитку туризму че-
рез різні механізми: адміністративні, організа-
ційні, економічні, правові, екологічні тощо» [4]. 
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Отже, державна політика в галузі сільсько-
го зеленого туризму визначається через гілки 
законодавчої та виконавчої влади. Особлива 
увага приділяється регулюванню туристич-
ної діяльності в сільській місцевості в кожній 
з гілок влади. Публічне регулювання розвитку 
сільського туризму реалізується шляхом еконо-
мічного, правового та адміністративного впливу 
через законодавчі та нормативні акти, які під-
тверджують законність його функціонування в 
Україні; це:

– Закон України «Про туризм» від 
18.11.2003 р. № 1282-ІV (зі змінами, внесеними 
згідно із Законом № 222-19 від 02.03.2015 р.) [1];

– право особистих селянських господарств 
займатися сільським зеленим туризмом, що 
визначено в статті 1 Закону України «Про осо-
бисте селянське господарство» № 742 від 
15.05.2003 р. [5].

Сьогодні існують різні організаційні системи 
управління сільським зеленим туризмом – від 
міністерств до сільських, селищних рад, адмі-
ністрацій, прямо підлеглих уряду. Як зазначає 
український вчений Божидарнік Т.В., «деякі кра-
їни світу здійснюють керування туристичною 
діяльністю тільки на рівні регіональних органів 
державної влади, інші – не мають державних ва-
желів регулювання сферою туризму взагалі [7].

Органи публічної влади в системі регулюван-
ня сільського туризму в Україні представлені 
органами законодавчої та виконавчої влади як 
на державному, так і на місцевому рівні. Закон 
України «Про туризм» визначає загальні право-
ві, організаційні та соціально-економічні засади 
реалізації державної політики України в галузі 
туризму та спрямований на забезпечення закрі-
плених Конституцією України прав громадян на 
відпочинок, свободу пересування, охорону здо-
ров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкіл-
ля, задоволення духовних потреб та інших прав 
при здійсненні туристичних подорожей. Згідно 
із цим Законом держава проголошує туризм як 
«один з пріоритетних напрямів розвитку еконо-
міки та культури» [8].

Згідно з Концепцією Державної цільової про-
грами розвитку туризму та курортів на період 
до 2022 року процес державного регулювання 
сфери сільського зеленого туризму потребує 
здійснення комплексу організаційних, еконо-
мічних, фінансових, управлінських та інших 
заходів як складових ефективної реалізації 
державної політики [3]. Державне регулювання 
розвитку сільського зеленого туризму здійсню-

ється Верховною Радою України, Кабінетом мі-
ністрів України, центральним органом виконав-
чої влади з питань туризму, та міністерствами, 
які опосередковано впливають на його розви-
ток, а це: Міністерство аграрної політики та про-
довольства України, Міністерство екології та 
природних ресурсів України, Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України, Міністер-
ство закордонних справ України, Міністерство 
інфраструктури України, Міністерство культури 
України, Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство охорони здоров’я України, Мініс-
терство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства Укра-
їни, Міністерство соціальної політики України, 
Міністерство фінансів України, Міністерство ін-
формаційної політики України.

Центральним органом державної виконавчої 
влади є Кабінет Міністрів України, що відповід-
но до Конституції України та законів України за-
безпечує діяльність всіх міністерств, реалізовує 
державну політику в галузі сільського зелено-
го туризму, має повноваження затверджувати 
програми розвитку туризму в Україні, фінансу-
вати їх виконання відповідно до бюджетного 
законодавства, приймати нормативно-правові 
акти, що регулюють відносини в туристичній ді-
яльності, вживати заходів щодо забезпечення 
безпеки туристів, захисту їхніх прав, інтересів і 
власності тощо.

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України забезпечує реалізацію дер-
жавної аграрної політики у галузі сільського 
господарства, безпечності харчових продуктів, 
у сфері захисту рослин, земельних відносин, 
лісового господарства, контролю в агропромис-
ловому комплексі, створює сприятливі умови 
для вдосконалення й розвитку сільського туриз-
му, підтримки пріоритетних напрямів туристич-
ної діяльності у сполученні з сільськогосподар-
ською діяльністю.

Міністерство екології та природних ресурсів 
України забезпечує реалізаціє державної полі-
тики у сфері охорони навколишнього природно-
го середовища, екологічної та радіаційної без-
пеки.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України забезпечує визнання розвитку сільсько-
го зеленого туризму важливими ланками еко-
номіки, заохочення національних та іноземних 
інвестицій у розвиток туризму, встановлення 
системи статистичного обліку і звітності у роз-
витку сільського туризму, регулює державну по-
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літику з питань розвитку підприємництва у роз-
витку сільського зеленого туризму.

Міністерство закордонних справ України є го-
ловним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади у формуванні та забезпеченні 
реалізації державної політики зовнішніх відносин 
у розвитку сільського зеленого туризму. Головни-
ми завданнями є участь у розробці та реаліза-
ції міжнародних програм з розвитку сільського 
зеленого туризму, у забезпеченні національних 
інтересів і безпеки України, створення сприят-
ливих умов для зміцнення незалежності, дер-
жавного суверенітету, економічної самостійності 
та збереження територіальної цілісності при 
розвитку в’їзного сільського зеленого туризму.

На думку науковця Н.В. Коніщевої, «до ос-
новних напрямів державної туристичної політи-
ки в Україні належать: захист прав подорожую-
чих; захист інтересів виробників вітчизняного 
туристичного продукту; всіляка підтримка вну-
трішнього та в’їзного туризму» [9].

Діяльність Міністерства культури України 
спрямована на формування та забезпечення ре-
алізації державної політики у сфері охорони куль-
турної спадщини, культурних цінностей тощо.

Міністерство освіти і науки України – голов-
ний орган у системі виконавчої влади із забез-
печення реалізації державної політики у сфері 
освіти, наукової, науково-технічної, інновацій-
ної та інтелектуальної власності.

Міністерство охорони здоров’я України за-
безпечує реалізацію у сфері охорони здоров’я.

Міністерство соціальної політики України є 
головним органом у системі виконавчої влади 
з формування та забезпечення реалізації дер-
жавної політики у сфері зайнятості населення, 
трудових відносин, соціального захисту, обслу-
говування населення, з питань оздоровлення та 
відпочинку дітей.

Міністерство фінансів України – головний 
орган у системі виконавчої влади з фінансових 
питань, формування державної політики у сфе-
рі надходжень до бюджету та забезпечення ви-
конання його видатків.

Міністерство інформаційної політики Укра-
їни забезпечує надання рекламної інформації 
щодо розвитку сільського зеленого туризму. 

На сьогодні основним профільним органом, 
що регулює сферу туризму в Україні, є Міністер-
ство інфраструктури України як головний орган 
виконавчої влади у формуванні та забезпечен-
ні реалізації державної політики у туристичній 
сфері, діяльності курортів, дорожнього госпо-

дарства, забезпечення захисту і безпеки ту-
ристів, надання всебічної допомоги регіонам у 
створенні інфраструктур із розвитку сільського 
зеленого туризму як важливої ланки туристич-
ної галузі України. 

У сучасних умовах децентралізації та фор-
мування обласний територіальних громад ви-
щезазначені відомства спонукають населення 
більше уваги приділяти благоустрою сільських 
поселень, реформуванню транспортної інфра-
структури, відновленню роботи місцевих закла-
дів культури, забезпеченню екологічної чистоти 
довкілля і вирішенню нагальних соціально – 
економічних проблем села завдяки додатковим 
надходженням до бюджетів місцевих органів 
влади.

Отже, розвиток сільського зеленого туризму 
є одним із пріоритетних напрямів соціально-еко-
номічного розвитку держави, що визначається 
державним регулювання, формуванням і здійс-
ненням реалізації державної політики, спрямо-
ваної на його розвиток. Можна стверджувати, 
що державне регулювання розвитку сільського 
зеленого туризму здійснюється з метою забез-
печення прав громадян на відпочинок, віднов-
лення та зміцнення здоров’я, на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля, задоволення духов-
них потреб тощо. 

Регулювання розвитку сільського зеленого 
туризму на місцевому рівні здійснюється міс-
цевими державними адміністраціями, органами 
місцевого самоврядування, а саме: системами 
рад: обласних, районних, селищних, сільських, 
також іншими органами в межах її повноважень. 
Конституція України закріпила дві системи вла-
ди на місцях: місцеві державні адміністрації, 
які є місцевими органами виконавчої влади, та 
місцеве самоврядування як публічну владу те-
риторіальних громад [8]. Це різні за своєю юри-
дичною природою і насамперед за функціями 
та повноваженнями системи місцевої влади. На 
практиці реалізація функцій і повноважень обох 
органів місцевої влади породжує спірні питання 
щодо встановлення меж їх функцій і повнова-
жень, способів. Місцеві державні адміністрації 
в межах своїх повноважень вирішують питання 
з розвитку сільського зеленого туризму, а саме 
сприяють розвитку сільського зеленого туризму 
в регіоні, заохочують селян до роботи в цій сфе-
рі туризму, вживають заходи з розвитку соціаль-
ної інфраструктури й благоустрою сіл з метою 
підвищення їхньої туристичної привабливості, 
контролюють розробку програм розвитку сіль-
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ського туризму в регіоні, вирішують інші питан-
ня розвитку сільського та сільського зеленого 
туризму в регіоні відповідно до законодавства 
України.

Органи місцевого самоврядування в межах 
своїх повноважень вирішують питання з розвит-
ку сільського зеленого туризму таким чином: 

– під час розроблення проектів місцевих 
програм передбачають програми розвитку сіль-
ського туризму;

– створюють на місцях сприятливі умови для 
заохочення місцевого населення до роботи в 
розвитку сільського зеленого туризму;

– вживають заходи з розвитку соціальної 
інфраструктури й благоустрою сіл з метою під-
вищення їхньої туристичної привабливості, на-
дають послуги у сфері сільського зеленого ту-
ризму;

– співпрацюють з органами державної влади 
у вирішенні питань розвитку сільського зелено-
го туризму;

–  вирішують на місцях питання розвитку 
сільського зеленого туризму відповідно до за-
конодавства України.

Програми розвитку сільського туризму є не-
від’ємними складовими частинами державних 
цільових, регіональних, місцевих та інших про-
грам розвитку туризму. Місцеві програми роз-
витку туризму затверджують сільські, селищні, 
міські ради, до повноважень яких належать: ви-
значення коштів місцевих бюджетів, вживання 
заходів для стимулювання об’єктів господарю-
вання, які здійснюють діяльність з надання ту-
ристичних послуг, заохочення селян до надання 
туристичних послуг в розвитку сільського зеле-
ного туризму, патріотичного, екологічного ви-
ховання населення, створення нових робочих 
міст та збільшення надходжень від туристичної 
діяльності до відповідних бюджетів; розвиток 
соціальної інфраструктури і благоустрою сіл; 
забезпечення конституційних прав громадян 
на відпочинок та інших прав громадян; забез-
печення безпеки громадян під час здійснення 
ними туристичних подорожей із сільського ту-
ризму тощо.

Прикладом є програми, розроблені в регі-
онах, які задовольняють туристичні потреби 
сільського населення та гостей села, забезпе-
чують комплексний розвиток регіону за умови 
збереження історико-культурної спадщини. Від-
повідальними за виконання програми заходів, 
забезпечення їх реалізації є відділи обласної 
державної адміністрації, районні державні ад-

міністрації, районна рада, селищна та сільська 
ради, адже саме туристична галузь є важливим 
чинником стабільного збільшення надходжень 
до бюджету, істотного позитивного впливу на 
стан справ у багатьох галузях економіки: тран-
спорті, торгівлі, зв’язку, будівництва, сільського 
господарства, тощо.

Однією з найважливіших проблем розвитку 
туристичної діяльності в сільській місцевості 
України є відсутність суттєвої державної під-
тримки місцевих ініціатив у розвитку сільсько-
го туризму. Проте зарубіжний досвід свідчить, 
що максимального ефекту в розвитку сільсько-
го туризму можна досягти лише за умов тісної 
співпраці органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та громадських ініціатив. Сьо-
годні розвиток сільського туризму має нероз-
винену соціальну інфраструктуру, недостатній 
рівень кадрового забезпечення управління ту-
ристичною діяльністю в сільській місцевості; та-
кож проблемами є ускладнена на державному 
рівні стандартизація туристичних послуг, поліп-
шення їхньої якості, впровадження ефективних 
механізмів взаємодії органів публічної влади та 
державного регулювання розвитку туристичної 
галузі тощо.

Реалізація зазначених шляхів дасть змогу 
підвищити ефективність державного регулю-
вання сфери сільського зеленого туризму і, як 
зазначав український науковець Л.М. Дончен-
ко, «забезпечити дійову координацію заходів 
місцевих органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування, громадських організа-
цій» [10]. Це сприятиме збільшенню відвідува-
чів на регіональному ринку туристичних послуг, 
організації нових робочих місць, збільшенню 
надходжень до державного та місцевих бю-
джетів, підвищенню рівня та якості життя сіль-
ського населення. Місцева влада зобов’язана 
орієнтуватися в тому, яку користь приносить і 
які витрати спричинює розвиток сільського ту-
ризму. Органи місцевого самоврядування по-
винні робити свій внесок у підтримку й розвиток 
сільського зеленого туризму завдяки допомозі 
в організації виставок, регіональних ярмарків, 
конкурсів, а також сприяти таким ініціативам, 
як будівництво або реконструкція спортивних 
майданчиків, реклама тощо. Сільська рада має 
у власності майно, яким може розпоряджатися 
для створення фінансових інститутів, реалізо-
вувати власну інвестиційну політику, а також ак-
тивізувати дохідну господарську діяльність, яка 
сприяє розвитку сільського туризму, створенню 
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нових робочих місць, збільшенню пропозиції то-
варів і послуг сільського населеного пункту.

Висновки з дослідження та перспективи 
подальшого розвитку в цьому напрямі. Роз-
виток сільського туризму в Україні має багато 
проблем, які потребують розв’язання шляхом 
взаємодії органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, що є досить акту-
альним в умовах децентралізації та формуван-
ня громад. Для активізації туристичної діяльно-
сті в сільському населеному пункті необхідно 
забезпечити якісне середовище, яке сприятиме 
розвитку сільського туризму, започаткувати іні-
ціативи власників сільських садиб і сільського 
населення, що мають бути підтримані на дер-
жавному та місцевому рівнях. У першу чергу 
необхідно вирішити питання державної фінан-
сової, законодавчої підтримки, що надалі впли-
ватиме на розвиток сільського туризму через 
ефективне використання природних ресурсів, 
на які багата сільська місцевість.

Впровадження вищезазначених заходів до-
поможе створити конкуренцію на ринку послуг 
сільського зеленого туризму, сприятиме зрос-
танню доходів сільських жителів та виведе з 
«тіні» селянські господарства, які займаються 
розвитком сільського туризму.

Для України стратегічно важливо швидко по-
долати відставання у сфері сільського зеленого 
туризму і реалізувати наявний багатий турис-
тичний потенціал шляхом проведення виваже-
ної політики державного регулювання, зокрема 
й на регіональному рівні. Окрім того, сприяння 
розвитку сільського туризму має стати невід’єм-
ною складовою частиною державної регіональ-
ної політики, одним із шляхів вирішення питання 
зайнятості населення та соціально-економічно-
го розвитку на селі.

Отже, ця проблема є актуальною та потре-
бує подальшого дослідження, оскільки ефек-
тивність розвитку сільського зеленого туризму 
залежить від діяльності та взаємодії органів пу-
блічної влади.
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Ивашина Л. П. Взаимодействие публичных органов власти в развитии сельского зе-
леного туризма

В статье проанализированы проблемы взаимодействия органов государственной влас-
ти с органами местного самоуправления в развитии сельского зеленого туризма. Авто-
ром представлено распределение полномочий между ними и определены пути их совершен-
ствования.

Ключевые слова: сельский зеленый туризм, органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, взаимодействие, полномочия.

Ivashyna L. P. Interaction of public authorities in rural green tourism development
The article analyzes the problems of interaction of state authorities with local governments in the 

sphere of green tourism development. The author represents the division of responsibilities between 
them and the ways of their improvement.

Key words: rural green tourism, public authorities, local governments, cooperation, authority.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ
Досліджено практику законодавчого регулювання формування і реалізації державної мов-

ної політики зарубіжних країн, яка сформувалась відповідно до власного унікального історич-
ного, політичного, економічного, соціального досвіду, національної особливості, культурних 
традицій. Уточнено поняттєво-категоріальний апарат і сутнісні характеристики понять 
«державна мова» та «офіційна мова». З’ясовано можливість використання зарубіжного дос-
віду для вдосконалення мовного законодавства і здійснення мовної політики в Україні.
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Постановка проблеми зумовлена тим, що 
послідовна і ефективна імплементація Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом, укладеної 
27 червня і ратифікованої 16 вересня 2014 року, 
повинна створити міцний базис подальшого 
стійкого політичного і економічного розвитку 
нашої країни, стати основою стратегії рефор-
мування усіх ключових сфер державного управ-
ління і впровадження європейських стандартів 
з метою підвищення якості життя населення.

Євроінтеграційні прагнення України оз-
начають, зокрема, й визнання європейських 
стандартів у галузі мовної політики, оскіль-
ки світовий досвід доводить вирішальну роль 
мовно-культурного фактора у формуванні на-
ціональних спільнот. Тому надзвичайно важли-
во звернутися до аналізу зарубіжного досвіду 
функціонування мовного законодавства, вико-
ристати цей досвід під час формування і реа-
лізації конкретних норм, що регулюють правове 
положення мов у країні та її регіонах [1; 9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Певну увагу досвіду мовних політик зарубіж-
них країн приділили вітчизняні вчені Б. Ажнюк, 
М. Антонович, В. Василенко, В. Заблоцький, 
В. Колісник, О. Куць, Л. Лазаренко, Н. Лисак, 
І. Лопушинський, І. Марусик Л. Масенко, О. Му-
зичко, О. Селіванова, А. Погрібний, Є. Тка-
ченко, O. Чередниченко та західні дослідники 
У. Альтерматт, Р. Белл, P. Дарендофф, Р. Дейк, 
В. Джакометті, М. Есман, Р. Келлі, М. Кжак, М. Мі-
тик, Д. Погессчи, Е. Сагарін, М. Хартіг та ін. [1].

Однак це питання розглядалося здебільшого 
крізь призму культурної, економічної, лінгвістич-
ної, ідеологічної сфери, а не аналізу правового 

регулювання мовної політики. Питання мовного 
законодавства потребують поглибленого ви-
вчення [4].

Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду 
формування та реалізації державної мовної 
політики, її законодавчого закріплення у відпо-
відних країнах та можливостей використання 
цього досвіду в Україні.

Виклад основного матеріалу. Незалежно 
від форми державного устрою чи правління та 
етнічного складу населення, провідна роль в 
організації економічного, політичного та соці-
ального життя на всій території країни належить 
державі. Саме для забезпечення комунікації між 
суб’єктами державного управління: законодав-
чою, виконавчою та судовою владою, органа-
ми місцевого самоврядування, для організації 
системи освіти, зміцнення культурних зв’язків 
між різними регіонами і етнічними спільнотами 
країни життєво необхідною є єдина загальна 
мова. Вимога використовувати одну мову для 
загальнодержавного спілкування обумовлена 
об’єктивними потребами зміцнення державного 
утворення, його подальшого розвитку. Значна 
частина країн світу досягла прогресу завдяки 
тому, що вони культурно, мовно однорідні, що й 
полегшувало управлінням державою [3; 4].

Кожна країна сформувала свій підхід до мов-
ної політики відповідно до власного унікально-
го історичного, політичного, економічного, со-
ціального досвіду, національної особливості, 
культурних традицій. У переважній більшості 
європейських держав основоположні принципи 
мовної політики визначаються в їхніх конститу-
ціях насамперед шляхом визначення офіційної 
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(державної) мови або мов. У цьому випадку 
слід зазначити, що терміни «офіційна мова» і 
«державна мова» є тотожними. Невипадково в 
конституціях європейських держав використо-
вується або термін «офіційна мова», або тер-
мін «державна мова», але ніколи обидва термі-
ни в одному законодавчому акті не вживаються 
саме тому, що вони тотожні.

У конституціях Болгарії, Румунії, Словенії ви-
користовується термін «офіційна мова». Понят-
тя «державна мова» застосовується в конститу-
ціях Білорусії, Словаччини, України, Литви.

На противагу цьому Швейцарія, Ірландія, 
Мальта поряд із терміном «офіційна мова» 
використовується термін «національна мова» 
для позначення мов корінних титульних націй. 
А стаття 17 Конституції Фінляндії наголошує на 
тому, що «національними мовами Фінляндії є 
фінська та шведська мови <…> органи держав-
ного управління мають забезпечити культурні і 
соціальні потреби фінськомовної та шведсько-
мовної частини населення країни на рівних за-
садах», таким чином обмежившись лише термі-
ном «національна мова», який можна розуміти і 
як «офіційна мова» [4; 7].

У таких країнах, як Сербія та Хорватія, від-
дають перевагу терміну «мова для офіційного 
використання», їхнє законодавство не містить 
взагалі таких термінів, як «національна», «дер-
жавна», «офіційна» мова. Так, стаття 10 Кон-
ституції Сербії проголошує: «Сербська мова 
та кирилиця обов’язкові для офіційного вико-
ристання у Республіці Сербія» [4; 6]. А стат-
тя 12 Конституції Хорватії зазначає: «Хорват-
ська мова та латинський шрифт обов’язкові для 
офіційного використання у Республіці Хорва-
тія» [4; 8].

У Конституціях Франції та Туреччини про-
сто говориться, що мовою держави є мова ти-
тульної нації. Цілком очевидно, що йдеться про 
мову держави, отже офіційно закріплену мову.

Та існують такі держави, конституції яких не 
містять жодних згадок про статус мов. Така прак-
тика панує переважно в унітарних монархічних 
державах, зокрема Норвегії, Швеції, Данії, Ні-
дерландах, а також Великобританії, яка взагалі 
не має писаної Конституції. У цих державах пе-
реважну більшість населення становлять пред-
ставники однієї титульної нації, і застосування 
мови виключно цієї нації – відповідно норвезь-
кої, шведської, датської, нідерландської та анг-
лійської – як офіційної (державної) має давні 
традиції, звичаї, і це є очевидним.

Таким чином, проаналізувавши конституції 
та законодавства європейських держав, можна 
дійти висновку, що існують типові моделі (під-
ходи) вирішення питання офіційної (державної) 
мови [1; 2; 4].

Це модель єдиної офіційної (державної) 
мови, тобто існування в державі єдиної за-
гальновизнаної на законодавчому рівні мови, 
яку мають поважати і використовувати всі гро-
мадяни на всій території держави у всіх сферах 
публічного життя. Першу модель застосовує 
переважна більшість європейських держав, ви-
знаючи офіційною (державною) мову титульної 
нації, яка історично сформувалась і автохтон-
но існує на території даної держави, становить 
більшість її населення і дала назву цій державі. 
До цих держав належать найбільші та найвпли-
вовіші європейські демократичні держави, такі 
як Великобританія, Італія, Німеччина, Португа-
лія, Франція, Австрії, Польща, Угорщина, Іслан-
дія, а також всі держави центральної та східної 
Європи (за винятком Білорусі), прибалтійські та 
скандинавські країни (за винятком Фінляндії), 
Болгарія, Румунія, Сербія, Туреччина та інші. 
Це забезпечується шляхом неухильного додер-
жання мовного законодавства усіма громадяна-
ми незалежно від місця проживання, їх етнічно-
го походження, віросповідання тощо [1; 4].

Наступна модель передбачає можливість 
існування поряд з однією офіційною (держав-
ною) мовою, яка застосовується на всій тери-
торії держави, інших офіційних мов в окремих 
її регіонах – офіційної мови регіону. Вона за-
стосовується в країнах, де на певних частинах 
територій компактно проживають представники 
відмінних від титульної нації автохтонних етно-
сів. Такими державами є, наприклад, Іспанія, 
Хорватія, Словенія, Македонія [1; 4].

Так, під час дослідженні Конституції Іспанії 
1978 року можна дійти висновку, що в ній вра-
ховано багатонаціональний склад населення 
країни. У Преамбулі Конституції закріплюється 
прагнення «забезпечити усім іспанцям і всім на-
родам Іспанії реалізації прав людини, розвиток 
своїх культур і традицій, мов та інститутів», а 
також «сприяти прогресу культури та економіки 
для забезпечення усім гідного рівня життя» [5]. 
Відповідно до статті 2 Основного Закону Іспанії 
«Конституція заснована на непорушній єдності 
іспанської нації, яка є єдиною і неподільною для 
всіх іспанців». Разом із тим «вона визнає і га-
рантує право на автономію національностей та 
регіонів, що її складають, а також солідарність 
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між усіма ними» [5]. Отже, із цього випливає, що 
національно-етнічний чинник на конституційно-
му рівні визнано головним критерієм створення 
територіальної автономії у вигляді відповідних 
регіонів та для досягнення міжнаціональної 
злагоди в суспільстві використовується термін 
«солідарність» [1; 4]. Стаття 3 Конституції вста-
новлює, що «кастильська мова є офіційною іс-
панською мовою держави», і визнає, що «інші 
мови Іспанії також будуть офіційними у відповід-
них автономних спільнотах згідно з їхніми Ста-
тутами» [5]. У такий спосіб одномовність на рівні 
держави загалом поєднується в Іспанії з дво-
мовністю на рівні окремих її частин, яким нада-
но автономний статус. Із сімнадцяти іспанських 
автономій двомовними є далеко не всі, а лише 
Галісія (офіційною тут, окрім іспанської, є галі-
сійська мова), Баскія (баскська), Наварра (та-
кож баскська), Каталонія, Валенсія, Балеарські 
острови (каталансько-валенсійсько-балеар-
ська, в Каталонії до того ж ще й аранська) [1; 4].

Третя модель передбачає законодавче за-
кріплення в державі кількох офіційних (держав-
них) мов. У рамках третьої моделі (офіційної ба-
гатомовності) насамперед слід виділити мовне 
законодавство держав, у межах територій яких 
існують більш-менш чіткі етнічні кордони між ав-
тохтонними етнічними групами. Наприклад, це 
такі держави, як Швейцарія, Ірландія, Бельгія та 
Фінляндія тощо.

У частині другій статті 8 Федеральної Кон-
ституції Швейцарської конфедерації 1999 року, 
яка є федеративною державою і складається з 
26 кантонів, зазначається, що ніхто не повинен 
зазнавати дискримінації, зокрема за підставами 
свого походження, раси, мови та інших факто-
рів [1; 4; 10].

З огляду на особливу лінгвістичну ситуацію 
за Федеральною Конституцією Швейцарії наці-
ональними мовами визнаються німецька, фран-
цузька, італійська та ретороманська (стаття 4) й 
одночасно гарантується свобода користування 
будь-якою мовою (стаття 8). Разом із тим від-
повідно до статті 70 Швейцарської Конституції 
офіційними мовами визнаються німецька, фран-
цузька та італійська, які мають статус національ-
них і державних. А ретороманська лише статус 
національної мови і є офіційною мовою у відноси-
нах, які складаються між державою та громадя-
нами, які володіють ретороманською мовою [10].

Конфедерація надає підтримку багатомов-
ним кантонам у здійсненні їх особливих за-
вдань. У Конституції Швейцарії наголошується, 

що Конфедерація бере на себе зобов’язання 
надавати підтримку тим заходам, які здійсню-
ються кантонами Граубюнден та Тичино, що 
спрямовані на збереження та заохочення ре-
тороманської та італійської мов (частина п’ята 
статті 70) [10]. На федеральному рівні, обгово-
рення та ухвалення рішень у Парламенті тран-
слюється всіма офіційними мовами. Однак по-
при те, що офіційні тексти законів публікуються 
німецькою, французькою та італійською мова-
ми, значна частина документації, з якою пра-
цюють парламентарі, написана лише однією чи 
двома мовами [1; 4].

Застосування державної політики офіційної 
багатомовності простежується також у країнах 
Африки, Азії та Сходу. Наприклад, у Півден-
но-Африканській Республіці (ПАР) одинадцять 
офіційних мов (за цим показником країна по-
сідає третє місце в світі після Індії та Болівії). 
Так само, як там, дев’ять – це мови корінного 
населення, тоді як дві інші (у Канаді це, як вже 
було сказано, англійська й французька, у ПАР – 
бурська (африкаанс) й англійська) – це мови, 
які було принесено на територію країни у про-
цесі її колонізації. За статистичними даними від 
1996 р., найбільш поширеною є мова зулу, нею 
розмовляє 23% населення. Наступні позиції за 
цим показником посідають: мова коса – 18%, 
африкаанс – 14,5%, педі – 9,2% та англійська – 
8,6% [11, с. 251].

Стаття 6 Конституції ПАР 1996 року, визна-
чаючи перелік офіційних мов, спеціально регла-
ментує два надзвичайно важливі, а з огляду на 
особливості історичного шляху країни – вкрай 
принципові положення. По-перше, держава по-
винна дбати про підвищення статусу всіх без 
винятку офіційних мов, стимулюючи «практич-
ними і позитивними заходами» їх використан-
ня. По-друге, як на загальнодержавному, так і 
на місцевому рівні регламентоване обов’язко-
ве вживання щонайменше трьох з одинадцяти 
офіційних мов [11, с. 254].

Мовну ситуацію в Індії вважають унікальною 
з огляду щонайменше на три обставини: кіль-
кість мов, наявних в індійському мовному про-
сторі; специфіку міжмовної взаємодії; характер 
присутності англійської мови, її статус, особли-
вості використання різними групами корінного 
населення.

В Індії нараховується понад 1 600 різних мов 
та діалектів. 24 з них це – мови, кожною з яких 
володіє не менше одного мільйона осіб (саме 
ними користується майже 98% населення кра-
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їни). Додаткових складнощів мовній ситуації в 
країні надає та обставина, що мови, які вико-
ристовує її населення, крім усього іншого, нале-
жать не до однієї, а до різних мовних груп і сі-
мей: індо-арійської мовної групи, дравідійської 
мовної сім’ї та ін. [11, с. 256].

Особливий інтерес до арабського світу з 
боку національних середовищ з підвищеним 
ступенем суперечливості й динамізму у мовних 
ситуаціях визначається насамперед тією об-
ставиною, що в кожній з держав, котрі до цього 
світу належать, у специфічний спосіб поєдну-
ються щонайменше дві мовні стихії, два фак-
тори розвитку мовних ситуацій: з одного боку, 
стихія власна національна, з іншого – спільна 
для регіону, освячена тисячолітньою традицією 
арабська. До них в окремих випадках додаєть-
ся ще й третій вагомий фактор організації наці-
онального мовного простору у вигляді інозем-
ної – французької – мови як мови колишньої 
метрополії, яка до певної міри зберігає свою 
присутність і в сучасному житті, зокрема у сфе-
рі, яка з огляду на тему нашого дослідження є 
для нас особливо цікавою й важливою – у сфері 
вищої освіти [11, с. 265].

З огляду на ці показники дослідники розріз-
няють три групи країн.

До першої з них відносять країни, для мов-
ної політики й мовних практик яких характер-
ним є функціонування арабської мови на всіх 
рівнях і в усіх сферах соціально-комунікатив-
них систем країн у поєднанні з обмеженим ви-
користанням іноземної мови, насамперед як 
мови освіти у вищій школі (переважно на при-
родничих факультетах) та мови науки. Подібна 
мовна ситуація спостерігається у таких країнах 
Машрику, як Сирія, Йорданія, Ірак, Кувейт, Йє-
мен, Саудівська Аравія та ін., а також у Єгипті 
та Лівії [11, с. 267-268].

Другу групу становлять країни, де основ-
ною рисою, яка визначає їхню мовну ситуацію, 
є існування так званої «паритетної двомов-
ності», що передбачає використання разом з 
арабською мовою, наділеною статусом дер-
жавної, мови іноземної в освіті, а також у гос-
подарському житті й адмініструванні. До цієї 
групи входять країни, у яких, окрім арабів, меш-
кають люди відносно значними неарабськими 
етносами: Алжир, Марокко (бербери), а також 
моноетнічні Туніс та Ліван [11, с. 267-268].

Нарешті, до третьої групи належать кра-
їни та регіони, у яких комунікативні потреби 
суспільства та його членів забезпечуються 

переважно різноманітними місцевими мовами 
й іноземною мовою, яка становить серйозну 
конкуренцію арабській, незважаючи на те, що 
остання має в них офіційний статус єдиної дер-
жавної (Мавританія, а також колишні південні 
провінції Судану, які відтепер існуватимуть як 
окрема суверенна держава).

Ставлення до арабської мови в країнах 
арабського світу й у середовищі державно-полі-
тичних і духовних еліт цих країн відзначається, 
з одного боку, неабияким пієтетом («Арабська 
мова – наша національна сутність», – записано 
у заключній Декларації, ухваленій на сьомій се-
сії Конгресу міністрів культури арабських країн 
1989 року в Рабаті), а з іншого – дуже солідною 
долею політизації. Проблеми мови та культури 
тут прийнято ставити в найтісніший і найбезпо-
середніший зв’язок з проблемами політичними 
[11, с. 267-268].

Висновки та пропозиції. Отже, аналіз на-
ціонального законодавства, мовної політики та 
мовної практики держав свідчить, що кожна з 
них вирішує мовне питання, виходячи зі специ-
фіки мовної ситуації; є держави, де існує поділ у 
мовному сенсі на певні групи через її історичне 
минуле та сучасні реалії, адміністративно-тери-
торіальний устрій, форму державного правління 
та ін. Тому, лише узгодивши положення різних 
законодавчих актів та подолавши суперечності 
між ними й недостатню визначеність багатьох 
із них, можна проводити виважену, толерантну і 
послідовну державну мовну політику.

Перспективи подальших досліджень пред-
мету розгляду в цій статті вбачаємо в аналізі 
зарубіжного досвіду реалізації мовної політики 
в усіх сферах суспільного життя: у громадській, 
трудовій сфері, судовій системі та законодав-
стві, приватному використанні та офіційному 
закріпленні державної мови.
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 Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОМИСЛОВА МОДЕРНІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ  
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті розглянуто розвиток індустріальних парків, функціонування державно-приват-

ного партнерства та їх вплив на структурні зрушення в сучасній економіці. Проаналізовано 
законодавство та інституціональну інфраструктуру функціонування державно-приватно-
го партнерства та індустріальних парків в Україні.

Державно-приватне партнерство розглядається як механізм економічної політики дер-
жави, що допомагає залучити інтелектуальні, технологічні, управлінські й інші ресурси при-
ватного сектора для вирішення суспільно важливих інвестиційних завдань. Наголошено, що 
структурні зрушення в сучасній економіці мають супроводжуватися конструктивними дія-
ми держави – її структурною політикою, під час формування та реалізації якої суттєву роль 
відіграє державно-приватне партнерство та ефективний розвиток індустріальних парків.

Ключові слова: механізм державного управління, політика, державно-приватне парт-
нерство, індустріальні парки, інвестиційна діяльність, законодавство.

Постановка проблеми. Чимало експертів 
та науковців неодноразово порушували тему 
промислової модернізації та нової індустріалі-
зації країни, зокрема через механізм розвитку 
державно-приватного партнерства та створен-
ня індустріальних парків, а вже сьогодні обго-
ворюють механізми та інструментарій, необ-
хідні для залучення та супроводу інвестицій в 
українську промисловість. У 2016 році зустріч у 
Давосі пройшла під гаслом здійснення четвер-
тої промислової революції. Важко сподіватись 
на економічне зростання, якщо Україна, за да-
ними Global Competitiveness Report, 133-тя зі 
138 країн у рейтингу за привабливістю подат-
кової системи, а в рейтингу Doing Business за-
ймає 80 позицію [1; 2].

Побудова сильної європейської демократич-
ної держави передбачає новий якісний рівень 
надання публічних послуг населенню, розвиток 
сучасної інфраструктури, створення сприятли-
вого інвестиційного клімату, що нині пов’язуєть-
ся з індустріальними парками та державно-при-
ватним партнерством (далі – ДПП). А успішне 
впровадження проектів ДПП передбачає наяв-
ність в країні певних передумов, а саме сприят-
ливого економічного середовища, стабільної та 
прозорої нормативно-правової бази, а також ви-
важеної структурної політики держави, головни-
ми завданнями якої є подолання диспропорцій, 

що виникають між окремими сферами, галузя-
ми економіки країни, а також регіонами та інсти-
туціями, і формування на цій основі збалансо-
ваної структури національного господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку індустріальних парків, дер-
жавно-приватного партнерства та інвестиційної 
взаємодії держави та бізнесу досліджують такі 
вітчизняні науковці, як М. Авксентьєв, Н. Бал-
дич, Н. Безбах, В. Варнавський, О. Вінник, 
Л. Гриценко, Л. Ільченко-Сюйва, О. Ігнатенко, 
В. Жук, Н. Олійник, О. Сафронова та інші.

Більшість науковців стверджують, що дер-
жавно-приватне партнерство – це форма орга-
нізації бізнесу між державою та приватною сто-
ронами, яка дає змогу реалізовувати суспільно 
значущі проекти у різних сферах інфраструктури 
більш ефективним шляхом, ніж можна досягти 
ймовірними партнерами поодинці, та передба-
чає спільне інвестування матеріальних і нема-
теріальних активів на умовах концесії, спільної 
діяльності, угоди про розподіл прибутку [3]. 

Важливим є також те, що розвиток індустрі-
альних парків та ефективне ДПП для залучення 
інвестицій визначається в напрямах реалізації 
Програми розвитку інвестиційної та інновацій-
ної діяльності в Україні [4].

Сучасна економічна ситуація в країні зумов-
лює необхідність поглибленого дослідження 
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шляхів формування ефективної системи ДПП 
та індустріальних парків в Україні з урахуван-
ням структурних зрушень в економіці.

Мета статті. Головною метою статті є ви-
значення ролі індустріальних парків та дер-
жавно-приватного партнерства як механізмів 
активізації інвестиційної діяльності, виявлення 
проблемних питань інституційно-правового за-
безпечення та вдосконалення механізмів реалі-
зації в контексті розвитку структурної політики.

Виклад основного матеріалу. Функціону-
вання світової економіки здійснюється шля-
хом ефективної взаємодії держави та бізнесу, 
які не тільки конкурують за економічний вплив, 
що, в принципі, стимулює розвиток економіки, 
але й ефективно співпрацюють. Партнерство 
зумовлено економічною і соціальною доціль-
ністю та забезпечує економічне зростання при 
скороченні державних витрат, і при цьому дер-
жавні функції виконуються на більш високому 
рівні. Розвиток партнерства держави і бізнесу 
зумовлюється тим, що держава не має достат-
ньо коштів для модернізації інфраструктури, 
яка перебуває в державній власності. Більш 
ефективним власником вважається приват-
ний бізнес, а не держава. Крім того, приватний 
власник має економічний інтерес – одержання 
прибутку та конкурентних переваг. Характерно, 
що учасниками економічної взаємодії є держав-
ний та приватний сектори економіки з можли-
вою участю третіх сторін. При цьому державний 
сектор виступає в ролі замовника, а приват-
ний – у ролі виконавця замовлення. Державний 
сектор економіки в проектах ДПП залежно від 
масштабів проекту може бути представлений 
органами центральної, регіональної та місцевої 
виконавчої влади, а також органами місцевого 
самоврядування, а приватний сектор – приват-
ними економічними агентами. 

Сучасна інфраструктура промисловості в 
Україні не відповідає потребам промислових 
підприємств, а тим більше вимогам до неї з 
боку новостворених сучасних промислових 
виробництв. Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна-2020» визначила реформи і в інфраструк-
турній сфері, зокрема на транспорті, в телеко-
мунікаційній, житлово-комунальній сфері. Без 
покращення інфраструктурного забезпечення 
більшість регіонів не зможуть забезпечити при-
пливу інвестицій, тому Стратегія регіонального 
розвитку на період до 2020 р. пріоритетом ре-
гіональної політики визначила розвиток регіо-
нальної інфраструктури [5].

Згідно з Індексом інвестиційної привабли-
вості (International Business Compass), що його 
розраховує міжнародна консалтингова мережа 
BDO, Україна посідала 89-те місце зі 174 країн 
у 2015 році. Експерти оцінювали інвестиційну 
привабливість України як невисоку, а ведення 
бізнесу як помірно ризиковане. У динаміці на 
той час спостерігалося певне покращення умов 
інвестиційної та підприємницької діяльності. За 
результатами ж 2016 року Україна перемістила-
ся на 130-те місце [6]. Такий стан справ, зро-
зуміло, утримуватиме інвесторів від вкладання 
інвестицій.

Масштабне державне інвестування в пер-
спективі вимагатиме подальшого залучен-
ня державою кредитних ресурсів, посилення 
фіскального тиску на приватний сектор, скоро-
чення соціальних виплат. Уже сьогодні Україна 
входить до найбільших позичальників низки 
міжнародних кредитних організацій. Середні 
реальні доходи населення є чи не найнижчими 
у Європі. Для економічного зростання необ-
хідним є залучення до розвитку інфраструкту-
ри приватних інвестицій за умови збереження 
основних об’єктів інфраструктури в державній 
(комунальній) власності. Ефективного росту 
можна досягти через участь приватного сектору 
у фінансуванні (інвестуванні, кредитуванні) інф-
раструктурних проектів; розміщення державних 
замовлень на будівництво (реконструкцію, мо-
дернізацію) об’єктів інфраструктури в приват-
ному секторі; передачу об’єктів в управління 
приватним компаніям при збереженні форми 
власності, державного контролю за якістю по-
слуг та ціновою (тарифною) політикою.

Прямі іноземні інвестиції на особу в Україні 
в 4 рази менші ніж у Польщі і в 12 разів менші 
ніж в США. Так, за даними UNCTAD за 2015 рік, 
прямі іноземні інвестиції в Україні – менше 
$1,4 тис. на людину, тоді як в Чехії – $10,7 тис., 
а США – $17,4 тис. Чи може держава, у якій 
триває війна, бути привабливою для іноземно-
го інвестора? Імовірно, що може, якщо будуть 
створені ефективні виробничі майданчики, де 
діятимуть чіткі та зрозумілі правила. Як зро-
бити бізнес-клімат у нашій країні сприятливим 
для інвестора? Очевидно, через дієві інвести-
ційні стимули: ухвалено Закон «Про зняття ре-
гуляторних бар’єрів в діяльності індустріальних 
парків», який регулює процедури створення та 
функціонування індустріальних парків, у якому 
прописане тимчасове звільнення від податку на 
прибуток (перші 5 років за 0% ставкою, наступ-
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ні 5 років за ставкою вдвічі меншою за базову), 
розстрочка імпортного ПДВ на ввезення вироб-
ничого обладнання на 60 місяців, звільнення 
від ввізного мита на виробниче обладнання (не 
поширюється на сировину) та можливі пільги з 
податку на майно (за рішенням органів місцево-
го самоврядування). Податкові пільги надають-
ся виключно для нових виробництв та прописа-
ні жорсткі критерії для інвесторів.

У Туреччині резиденти звільняються від ПДВ 
та ввізного мита, від оподаткування корпора-
тивним податком, внесків на соціальне стра-
хування, податку на нерухомість (на 5 років), 
також передбачається зниження вартості елек-
троенергії, води, природного газу та зв’язку. У 
Македонії інвестор на 10 років звільняється від 
сплати корпоративного податку, ПДФО, ПДВ, 
податку на нерухомість та акцизів. Крім того, 
такий інвестор має право ввозити сировину та 
обладнання на територію індустріального парку 
без сплати будь-яких мит. Саме таким шляхом 
розвитку промислових індустрій пройшли Поль-
ща, Словаччина. У середньому у світі інвестори 
в один гектар площі індустріального парку ін-
вестують від одного до п’яти мільйонів доларів. 
У Туреччині функціонують вже більше 260 пар-
ків, ВВП країни та експорт зросли більше ніж 
утричі. У Польщі успішно функціонують 14 спе-
ціальних економічних зон, 42 науково-техноло-
гічні парки, 42 центри трансферних інвестицій, 
80% від загальної суми інвестицій в країну при-
падають на спеціальні економічні зони. Сьогод-
ні у світі вже функціонують орієнтовно 15 тисяч 
індустріальних парків, в Україні зареєстровано 
15 індустріальних парків, податкові та митні 
пільги для учасників індустріальних парків від-
повідають світовій практиці [2]. 

У 1999 році був ухвалений Закон України 
«Про концесії», яким створено правову форму 
державно-приватного партнерства – концесію 
[7]. Зважаючи на важливість ДПП для економіки 
України, у 2010 р. ухвалено Закон України «Про 
державно-приватне партнерство», у 2011–
2012 рр. ухвалено низку нормативно-правових 
актів щодо методик і процедур, пов’язаних із ре-
алізацією ДПП, а у 2013 р. розроблено Концеп-
цію розвитку державно-приватного партнерства 
в Україні на 2013-2018 роки. Однак, незважаю-
чи на наявність законодавчого підґрунтя, прак-
тичне застосування ДПП не набуло достатнього 
розвитку в Україні. За методологією Світового 
банку до складу проектів ДПП включено ті, що 
реалізуються на основі договорів управління, 

оренди, концесії, продажу активів. При цьому 
проект вважається ДПП, якщо участь приватно-
го партнера у його реалізації становить не мен-
ше 25%, а проект продажу активів – якщо хоча 
б 5% акцій належать приватним власникам. 

За даними Світового банку, найбільшими 
проектами, які реалізовані в Україні на засадах 
ДПП, є проекти в галузі телекомунікації («Укрте-
леком», «MTS Україна», «Київстар Vimpelcom», 
DCC/Astelit GSM) та у сфері енергопостачання 
(в основному з використання енергії сонця). До 
фінансової участі в проектах ДПП залучаються 
вітчизняні та зарубіжні партнери. Характерно, 
що в нашій державі, на відміну від загальносві-
тових показників, найбільша кількість проектів 
реалізується за моделлю відчуження власно-
сті. Такі моделі ДПП, як концесії й контракти з 
управління та експлуатації в Україні, не отри-
мали значного поширення. Щодо відчуження 
власності, то така ситуація пояснюється про-
довженням (або закінченням) тривалого про-
цесу перерозподілу власності між державою та 
приватними особами. 

Державно-приватне партнерство не отри-
мало належного розвитку в Україні, але остан-
нім часом спостерігаються позитивні дії з боку 
держави в напрямі розвитку ДПП. Зокрема, 
24 листопада 2015 року Верховна Рада Укра-
їни ухвалила Закон «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо усунення регу-
ляторних бар’єрів для розвитку державно-при-
ватного партнерства та стимулювання інвести-
цій в Україні», який набрав чинності 24 травня 
2016 року [8].

На нашу думку, великий обсяг норматив-
но-законодавчої бази з розвитку ДПП усклад-
нює його застосування на практиці. Зали-
шаються неузгодженості між Законом «Про 
державно-приватне партнерство» та Законом 
«Про концесії», наприклад визначення дов-
гостроковості (5-50 років) як часової ознаки 
державно-приватного партнерства суперечить 
Закону «Про концесії», відповідно до якого 
укладання концесійного договору (форма здійс-
нення державно-приватного партнерства) мож-
ливе на період від 10 до 50 років.

Державно-приватне партнерство – це спів-
робітництво між державним та приватним парт-
нерами, яке здійснюється на договірній основі. 
Державний партнер – це держава, територі-
альні громади в особі відповідних державних 
органів та органів місцевого самоврядування. 
Приватний партнер – юридичні особи, крім дер-
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жавних і комунальних підприємств, або фізичні 
особи – підприємці. Об’єктами державно-при-
ватного партнерства є об’єкти, що перебувають 
у державній або комунальній власності. У рам-
ках здійснення державно-приватного партнер-
ства можуть укладатися договори про концесію, 
спільну діяльність, управління майном. 

Згідно із Законом об’єктами державно-при-
ватного партнерства є:

– наявні, зокрема відтворювані (шляхом ре-
конструкції, модернізації, технічного переосна-
щення), об’єкти що перебувають у державній 
або комунальній власності, у тому числі ділянки 
надр;

– створювані чи придбані об’єкти в резуль-
таті виконання договору, укладеного в рамках 
державно-приватного партнерства.

За даними центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, в Україні за 2016 рік на засадах 
державно-приватного партнерства реалізува-
лось 185 проектів (укладено 153 договорів кон-
цесії, 31 договір про спільну діяльність, 1 договір 
державно-приватного партнерства). Зазначені 
проекти реалізовувались у таких сферах гос-
подарської діяльності, як оброблення відходів 
збір, очищення та розподілення води; будівниц-
тво та експлуатація автострад, доріг, залізниць, 
злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, 
шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, 
морських і річкових портів та їх інфраструктури; 
виробництво, транспортування і постачання те-
пла; виробництво, розподілення та постачання 
електричної енергії; управління нерухомістю; 
пошук, розвідка родовищ корисних копалин та 
їх видобування; туризм, відпочинок, рекреація, 
культура та спорт. За інформацією місцевих ор-
ганів виконавчої влади, Київською облдержад-
міністрацією протягом 2016 року на території 
області укладено 9 договорів концесії та 1 до-
говір державно-приватного партнерства в таких 
сферах, як очищення та розподілення води [9]. 

Згідно із законодавством України ДПП роз-
глядається як співробітництво на основі догово-
ру між органами державної влади та місцевого 
самоврядування, з однієї сторони, та юридични-
ми і фізичними особами – підприємцями (при-
ватними партнерами), з другої сторони, на умо-
вах, визначених законодавчими нормами. Закон 
обмежується лише однією формою реалізації 
державно-приватного партнерства – договір-
ною. Це суттєво звужує можливості застосу-
вання інших форм, які зустрічаються у світовій 
практиці та включають різні організаційно-пра-

вові об’єднання з використанням фінансових 
інструментів. Для підвищення рівня гаранту-
вання захисту інтересів приватних інвесторів та 
держави у реалізації проектів ДПП необхідно на 
рівні закону встановити істотні умови договору 
ДПП та розробити механізм справедливої ком-
пенсації у разі дострокового припинення дого-
вору ДПП за ініціативою державного партнера 
з метою відшкодування обґрунтованих збитків 
приватного партнера.

Чинна нормативно-правова база регулюван-
ня ДПП вимагає перегляду. Доцільним було б 
формування одного рамкового закону у сфері 
регулювання ДПП, який би враховував галузе-
ву специфіку різного роду підзаконними акта-
ми міністерств та відомств. Для формування 
та реалізації проектів ДПП в Україні нагальною 
потребою є розвиток інституціонального се-
редовища. Система інститутів розвитку ДПП 
містить фінансові та нефінансові інститути. До 
фінансових належать банки розвитку, інвести-
ційні, венчурні та інші фонди для довгостроко-
вого фінансування проектів ДПП, до нефінансо-
вих – інформаційні, консультаційні, методичні, 
організаційні, експертні та інші організації для 
надання відповідних послуг та сприяння підго-
товці й реалізації проектів ДПП. У складі інсти-
туціональної інфраструктури щодо створення 
спеціалізованих структур для розвитку ДПП 
важливим є формування незалежного експерт-
ного органу, відповідального за проведення 
експертизи фінансово-економічного обґрунту-
вання, перевірку й оцінку проектів ДПП на пред-
мет відповідності цілям і завданням державної 
політики. Єдиних стандартів і критеріїв щодо 
організаційної структури управління проектами 
ДПП немає, але світовий досвід свідчить, що 
якісний стрибок у розвитку відбувся зі створен-
ням єдиного органу управління проектами ДПП.

Міністерство економічного розвитку і торгів-
лі України є головним органом у системі цен-
тральних органів виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізацією державної 
політики у сфері державно-приватного партнер-
ства, інші центральні органи виконавчої влади 
також беруть участь в експертизі, погодженні й 
упровадженні проектів ДПП у відповідних сфе-
рах. Так, Міністерство інфраструктури України 
відповідає за затвердження документації для 
проектів ДПП, пов’язаних з автомобільними до-
рогами; Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства затверджує конкурсні умови щодо кон-
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цесій або оренди інфраструктури, пов’язаної з 
теплопостачанням та водовідведенням; Мініс-
терство фінансів України відповідає за пере-
вірку статусу проекту та визнання необхідності 
надання державної підтримки.

У листопаді 2016 р. при Міністерстві інфра-
структури за підтримки Western NIS Enterprise 
Fund створено Проектний офіс з розвитку дер-
жавно-приватного партнерства Spilno (Public-
Private Partnership Management Office), ос-
новним завданням якого є запуск механізму 
державно-приватного партнерства в Україні. 
Для удосконалення інституційного та правового 
забезпечення підготовки й реалізації проектів 
ДПП необхідно утворити фінансові інститути 
розвитку ДПП для інвестування і гарантування 
приватних інвестицій; утворити експертний ор-
ган розвитку ДПП для проведення незалежної 
експертизи фінансово-економічного обґрун-
тування, перевірки й оцінки проектів ДПП на 
предмет відповідності цілям і завданням дер-
жавної політики.

Висновки та пропозиції. Світовий досвід 
свідчить про те, що функціонування індустрі-
альних парків – один зі шляхів ефективного 
розвитку промисловості. Україна повинна ві-
дійти від сировинного типу економіки та стати 
експортно-орієнтованою країною, орієнтуючись 
не лише на іноземного інвестора (який обирає 
для своєї діяльності більш конкурентоспро-
можні країни), але й вітчизняного інвестора; 
на підтримку українських виробників, малий та 
середній бізнес. Індустріальні парки – це також 
і реалізація ідеї децентралізації, де перше рі-
шення про його створення приймає орган міс-
цевого самоврядування, що дасть можливість 
ефективно розвиватись територіальним грома-
дам. Створення мережі індустріальних парків 
в Україні реальний шанс залучити в економіку 
інвестиції, які дозволять здійснити промислову 
модернізацію країни, відновити конкурентоз-
датність національного виробника [2]. 

 Структурні зрушення в сучасній економіці 
являють собою зміни не лише галузевої струк-
тури, а й регіональної та інституціональної. 
А це має супроводжуватися конструктивними 
діями держави – її структурною політикою, під 
час формування та реалізації якої суттєву роль 
відіграє державно-приватне партнерство та 
створення умов для ефективного розвитку інду-
стріальних парків в Україні. ДПП є механізмом 
економічної політики держави, який дає змогу 
залучити позабюджетні джерела фінансуван-
ня, а також інтелектуальні, технологічні, управ-

лінські й інші ресурси приватного сектора до 
вирішення суспільно-важливих інвестиційних 
завдань. Реформування державної інвестицій-
ної політики в контексті активізації взаємодії 
держави та бізнесу передбачає формування 
партнерських відносин між державою та бізне-
сом. ДПП у сучасному розумінні являє собою 
інституційний та організаційний альянс між пу-
блічною владою і приватним сектором з метою 
реалізації масштабних та суспільно значущих 
проектів у широкому спектрі діяльності: від роз-
витку стратегічно важливих галузей промисло-
вості до забезпечення суспільних послуг.
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Крыштоф Н. С. Промышленная модернизация в контексте развития государственной 
структурной политики

В статье рассмотрено развитие индустриальных парков и функционирования государ-
ственно-частного партнерства и их влияние на структурные сдвиги в современной эконо-
мике. Проанализированы законодательство и институциональная инфраструктура функ-
ционирования государственно-частного партнерства и индустриальных парков в Украине. 

Государственно-частное партнерство рассматривается как механизм экономической 
политики государства, который позволяет привлечь интеллектуальные, технологиче-
ские, управленческие и другие ресурсы частного сектора для решения общественно-важ-
ных инвестиционных заданий. Отмечено, что структурные сдвиги в современной экономи-
ке должны сопровождаться конструктивными действиями государства – ее структурной 
политикой, при формировании и реализации которой существенную роль играет государ-
ственно-частное партнерство и эффективное развитие индустриальных парков.

Ключевые слова: механизм государственного управления, политика, государствен-
но-частное партнерство, индустриальная парка, инвестиционная деятельность, законо-
дательство.

Kryshtof N. S. Industrial modernization is in context of development of structural politics 
in Ukraine

The article is focused on the development of industrial parks and public-private partnership and 
its influence on the structural changes the modern economy. The author analyzed legislation and 
institutional infrastructure of public-private partnership and of industrial parks in Ukraine.

Public-private partnership is seen as a mechanism of the government economic policy, that in turn 
allows attracting additional finance as well as intellectual, technological, administrative and other 
resources of private sector in order to resolve investment tasks that are important to the community. 
In the article it was emphasized that changes in a modern society, that include not only structural 
changes of the economy, but also regional and institutional changes, must be accompanied by cre-
ative government’s actions and its structural policy where public-private partnership and effective 
development of industrial parks plays a crucial role.

Key words: mechanism of public administration, policy, public-private partnership, industrial 
parks, investment activity, legislation.
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ  
ТА МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ  
ЯК ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
У статті досліджується розвиток бібліотечної та музейної справи в Україні як об’єктів 

державного управління. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку закладів бібліотечної 
та музейної справи в Україні. Наголошено на необхідності підвищення ефективності дер-
жавного управління у сфері культури, що є пріоритетним напрямом державної культурної 
політики. Виявлено пріоритетні напрями державної культурної політики України у сфері 
бібліотечної та музейної справи. Запропоновано комплекс заходів, метою яких є підвищення 
ефективності державного управління у сфері культури та сприяння розвитку закладів бі-
бліотечної та музейної справи. 

Ключові слова: політика, бібліотека, музей, культура, держава, управління, регулювання.

Постановка проблеми. Досвід економіч-
но розвинутих країн засвідчує важливу роль 
бібліотек та музеїв у становленні людської 
особистості та розповсюдженні знань. Бібліо-
тека та музей повинні розглядатись не лише як 
установи, що зберігають фонди, демонструють 
експонати, але й як заклади, які можуть нада-
вати супутні послуги, організовувати дозвілля, 
допомагати уряду реалізовувати культурні, 
освітянські та соціальні програми. Музеї та бі-
бліотеки роблять значний внесок в економіку 
своїх держав через культурний туризм, реа-
лізацію туристичних продуктів. Необхідність 
розв’язання нагальних проблем розвитку бі-
бліотечної та музейної справи в Україні, удо-
сконалення механізмів державного управління 
сферою культури визначили актуальність теми 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми державного управління, соціального 
та економічного розвитку бібліотечної та музей-
ної справи висвітлені в роботах таких науков-
ців, як Н. Автономова, Л. Амлінський, А. Ванєєв, 
А. Верьовкін, О. Желай, Н. Іванченко, В. Ільгана-
єва, О. Ісаєнко, Д. Коготков, О. Кузьмук, Н. Куш-
наренко, Б. Лорд, І. Медведєва, О. Онищенко, 
Ю. Пасмор, Ю. Романенко, С. Руденко, А. Свобо-
да, Д. Соловяненко, Л. Чупрій, Н. Чупріна та інші. 

Мета статті. Мета статті полягає у виявленні 
сучасних тенденцій розвитку бібліотечної та му-
зейної справи в Україні як об’єктів державного 

управління та пріоритетного напряму держав-
ної культурної політики.

Виклад основного матеріалу. Бібліотеки 
України були й залишаються символом україн-
ської культури та духовності, вони є інформацій-
ним, культурним, освітнім закладом (установою, 
організацією) або структурним підрозділом, що 
має упорядкований фонд документів, доступ до 
інших джерел інформації, головним завданням 
якого є забезпечення інформаційних, науко-
во-дослідних, освітніх, культурних та інших по-
треб своїх користувачів [1].

Наймасовішим закладом культури в Україні 
є саме бібліотеки. Однак кількість бібліотек не 
дає повної картини про рівень бібліотечного об-
слуговування населення, який залежить перш 
за все від ступеня розвитку мережі бібліотечних 
установ та їх територіальної доступності, від на-
явності книжкових фондів та їх співвідношення 
із чисельністю населення. Рівень задоволення 
попиту читачів залежить від наявності в бібліо-
теках книжок та журналів відповідного тематич-
ного спрямування.

Для врегулювання діяльності музеїв в 
1995 р. в Україні ухвалено закон «Про музеї та 
музейну справу». Терміну «музей» Закон дає 
таке тлумачення: «це науково-дослідний та 
культурно-освітній заклад, створений для ви-
вчення, збереження, використання та популя-
ризації музейних предметів та музейних колек-
цій з науковою та освітньою метою, залучення 
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громадян до надбань національної та світової 
культурної спадщини». Цей Закон поширюється 
на всі види музеїв та заповідників у частині їх 
музеєфікації, а також обліку, зберігання та вико-
ристання, охорони, консервації, реставрації му-
зейних предметів, музейних колекцій та пред-
метів музейного значення [2]. Значна кількість 
пам’яток історії зберігається у фондах україн-
ських музеїв. Саме музеї на сьогодні є одним 
із головних соціальних закладів, які виконують 
функцію формування історичної пам’яті укра-
їнського суспільства. Нині Україна переживає 
музейний бум. Якщо в 1990 р. в країні діяло 
214 музеїв, то у 2011 р. офіційно було зареє-
стровано вже 570 подібних установ [3], і це не 
враховуючи величезну кількість музеїв, що існу-
ють при підприємствах, організаціях, установах, 
приватні музеї та галереї. Всього за неофіцій-
ними даними в Україні існує понад 5000 музеїв, 
які зберігають величезну кількість історичних 
експонатів [4]. Тільки за офіційними даними, на 
державному обліку в Україні знаходиться понад 

130 тис. нерухомих пам’яток історії та культури 
та понад 12 млн рухомих експонатів. Україна є 
однією з провідних країн Європи за кількістю 
об’єктів історико-культурної спадщини (Кіль-
кість музеїв в Польщі – 1075, Австрії – 1600, 
Великобританії – 1811, Канаді – 2500) [5]. Точну 
кількість вітчизняних музеїв на даний момент 
неможливо визначити, тому що в Україні не іс-
нує чіткої системи обліку музеїв; крім того, музеї 
підпорядковані різним відомствам, які не коор-
динують свою діяльність у даній сфері.

Економічні та соціально-політичні пере-
творення, які відбулися в Україні починаючи з 
1991 р., сформували несприятливу ситуацію 
для стабільного розвитку бібліотек. На початку 
1990-х років Україна мала 25 тис. масових та 
універсальних бібліотек. Фонди бібліотек було 
укомплектовано здебільш виданнями радян-
ських часів. Кількісна характеристика розвитку 
масових та універсальних бібліотек та їх бібліо-
течного фонду представлена в таблиці 1 [3].

У 2014 р. кількість масових та універсальних 
бібліотек досягла свого найнижчого показника 
за всі роки незалежності. За роки незалежнос-Таблиця 1

Кількісна характеристика розвитку масових та 
універсальних бібліотек України  

та їх бібліотечного фонду у 1990-2015 рр. 

Рік
Кількість масових 
та універсальних 

бібліотек, тис.

Бібліотечний 
фонд, млн 

примірників
1990 25,6 419
1991 25,3 410
1992 25,3 401
1993 24,4 388
1994 24,2 379
1995 23,8 370
1996 23,3 364
1997 21,5 356
1998 21,1 350
1999 20,9 347
2000 20,7 343
2001 20,4 338
2002 20,4 339
2003 20,3 336
2004 20,0 333
2005 19,8 330
2006 19,8 324
2007 20,8 345
2008 20,6 352
2009 20,1 338
2010 19,5 326
2011 19,3 318
2012 19,2 315
2013 19,1 311
2014 16,9 258
2015 17,3 266

Таблиця 2
Кількість музеїв та кількість їх відвідувань в 

Україні у 1990-2015 рр.

Рік Кількість 
музеїв

Кількість відвідувань  
музеїв за рік, млн

1990 214 31,8
1991 225 20,8
1992 275 16,3
1993 295 18,0
1994 305 18,2
1995 314 17,4
1996 324 16,5
1997 358 14,9
1998 367 14,8
1999 369 15,0
2000 378 16,0
2001 386 17,1
2002 376 17,5
2003 394 17,6
2004 422 18,5
2005 437 18,9
2006 445 20,2
2007 458 21,1
2008 478 21,9
2009 499 20,8
2010 546 21,7
2011 570 21,8
2012 592 22,4
2013 608 22,3
2014 543 14,2
2015 564 15,1
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ті кількість масових та універсальних бібліотек 
знизилась на 8,3 тис., а їх бібліотечний фонд 
скоротився на 153 млн примірників. 

Питання поповнення бібліотечних фондів 
залишається вкрай важким з огляду на обме-
ження фінансових можливостей бібліотек. У ви-
давничій справі спостерігається різке скоро-
чення кількості примірників книжок (скорочення 
більше ніж у 4,7 рази). Значно краща ситуація 
спостерігається з кількістю примірників періо-
дичних видань та газет. Але це не є свідченням 
того, що бібліотеки мають змогу вільно закупо-
вувати необхідну їм кількість періодичних ви-
дань у видавця або розповсюджувача.

У таблиці 2 наведено статистичну інформа-
цію щодо кількості музейних установ та кілько-
сті їх відвідувань в Україні у 1990-2015 рр. [3] 

Аналізуючи наведені статистичні дані, можна 
зробити висновок, що найменша кількість му-
зеїв в Україні спостерігалась у 1990 р. За часи 
незалежності їх кількість зросла у 2,6 рази. Але 
збільшення кількості не завжди є показником 
підвищення якості. Показником, який характе-
ризує якість пропонованих послуг музейних ор-
ганізацій, можна назвати кількість відвідувань 
музеїв за рік. Аналізуючи показник відвідува-
ності музеїв, ми спостерігаємо дещо іншу тен-
денцію. Найбільша загальна відвідуваність спо-
стерігалась у 1990 р., а найменша – у 1998 р. 
(падіння більш ніж у 2 рази). Нині цей показник 
складає приблизно 70% від показника 1990 р.

Нові функції, яких сьогодні набуває бібліо-
тека, насамперед повинні сприяти підвищенню 
якості та оперативності задоволення інформа-
ційних запитів читачів, появі нових форм бібліо-
течної роботи. Завдання подолання негативного 
соціально-економічного становища українських 
бібліотек було покладено на спеціальну між-
народну програму, яка, на жаль, почала діяти 
лише у 2008 р. Міністерство культури України, 
Рада міжнародних наукових досліджень та обмі-
нів, Агентство США з міжнародного розвитку та 
Українська бібліотечна асоціація стали партне-
рами для впровадження чотирирічної програми 
«Бібліоміст». Програма була покликана пере-
творити бібліотеки на сучасні громадські цен-
три та підвищити роль бібліотек в українському 
суспільстві. Серед основних завдань програми: 
покращення доступу населення до інформації 
шляхом обладнання публічних бібліотек техні-
кою; навчання бібліотекарів з метою підвищити 
якість послуг для відвідувачів; розвиток спро-
можності бібліотек представляти свої інтереси 

та отримувати необхідні ресурси; формування 
у суспільстві розуміння ключової ролі бібліотек і 
необхідності їх всебічної підтримки. 

Більше ніж 200 публічних бібліотек протягом 
2010 р. отримали допомогу в межах програ-
ми. У 2011 р. до програми було включено ще 
730 бібліотек, а до 2012 р. планувалося модер-
нізувати 1 600 українських бібліотек. Але це не 
може повною мірою задовольнити всі нагальні 
потреби бібліотечної справи. Для досягнення 
відповідного рівня розвитку сучасним україн-
ським бібліотекам потрібно одночасно працю-
вати з новими носіями інформації, забезпечува-
ти їх зберігання та доступ до них користувачів, 
слід інтенсивно переобладнувати бібліотеки 
відповідно до вимог інформатизації сучасно-
го суспільства, створювати комфортне інфор-
маційне середовище для задоволення потреб 
читачів, впроваджувати методи залучення до-
даткових фінансових ресурсів, популяризувати 
тезу прагнення особистості до оволодіння нови-
ми знаннями. 

На шляху свого еволюційного розвитку і тран-
сформаційних змін в інформаційну епоху, біблі-
отеки набули нових ознак, що свідчить про ста-
новлення нової соціально-комунікаційної форми 
з новим розподілом соціальних функцій і ролей. 
Бібліотеки прагнуть мати необхідний рівень 
системної організації документально-інформа-
ційних ресурсів, зберігання й розповсюдження 
інформації та знань; організаційно-технологіч-
ну базу забезпечення суспільних інформацій-
них потреб. Порозуміння у відносинах «бібліо-
тека і держава», зокрема у питаннях розвитку 
фінансування, пов’язане з менеджментом бі-
бліотечних систем, професійним світоглядом 
кадрів, якістю свідомості бібліотечних колекти-
вів. Рухомою силою саморозвитку є професій-
на свідомість бібліотекарів, той психологічний 
фактор, який долає перешкоди в суспільному 
існуванні та проявах діяльності бібліотек [6].

Слід зазначити, що вітчизняна тенденція 
зниження інтересу до бібліотек не відповідає 
світовій практиці. Так, в Америці, наприклад, в 
бібліотеки записано 68% населення і спосте-
рігається тенденція збільшення інтересу до 
читання, що можна прослідкувати на прикладі 
статистики окремих публічних бібліотек в США. 
Помітно зріс інтерес до читання у Франції. Кни-
ги становлять половину (51%) розважальних 
покупок. Неухильно зростає число читачів у 
бібліотеках Фінляндії та Китаю. Світова тен-
денція загалом свідчить про те, що в сучасно-
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му світі бібліотека є затребуваним соціальним 
інститутом. 

Найбільше в Україні музеїв краєзнавчих, 
художніх та природничих. Це здебільшого дер-
жавні та комунальні музеї [5], у яких зберігаєть-
ся близько 12 мільйонів експонатів. Експону-
ється у них лише десята частина всіх музейних 
експонатів. Решта через нестачу фінансування 
зберігається в архівах.

Нестача фінансування вкрай негативно по-
значається на можливості експонування наяв-
них музейних фондів (85% від загальної суми 
фінансування музеїв витрачається на забезпе-
чення оплати праці персоналу і лише 15% від 
суми фінансування направляється на сплату 
комунальних послуг і розвиток установ) [5]. 
Внаслідок браку коштів реставрація та ремонт 
пам’яток здебільшого проводились в недостат-
ніх обсягах, тому нині об’єкти історично-культур-
ної спадщини у багатьох регіонах України ма-
ють незадовільний технічний стан. Приблизно 
300 пам’яток національного значення потребу-
ють ремонтно-реставраційних або консервацій-
них робіт. З 20000 пам’яток архітектури та мі-
стобудування кожна десята пам’ятка потребує 
негайного втручання реставраторів. Близько 
1 млн одиниць зберігання музейних цінностей 
на сьогодні також потребують реставраційних 
робіт [7].

Дослідник сучасних соціально-економічних 
проблем в музейній сфері О. Кузьмук виділяє 
такі проблемні питання для розвитку україн-
ської музейної сфери: брак досвіду та профіль-
них фахівців – музейних експертів; низький со-

ціальний статус працівників музеїв; недостатній 
рівень інформатизації; відсутність дієвого за-
конодавчого механізму для адаптації роботи 
музеїв в ринкових умовах [8]. Виходячи із ви-
щезазначеного, фахівці в музейній сфері ви-
сувають такі пропозиції та рекомендації щодо 
вдосконалення механізму функціонування му-
зейної справи в Україні та вирішення існуючих 
проблем: 

– внести зміни до законодавства України, які 
б сприяли акумуляції в музеях коштів, що заро-
блені від продажу квитків, проведення лекції та 
інших заходів; 

– зняти обмеження стосовно додаткових 
джерел фінансування музеїв та сприяти здійс-
ненню музеями комерційної діяльності; 

– ввести спрощену та здешевлену проце-
дуру створення благодійних організацій та за-
провадити податкові пільги для корпоративних 
благодійників; 

– розробити та вжити заходи з оптимізації 
кадрової політики у музейній сфері, які б перед-
бачали організацію процесу підвищення квалі-
фікації шляхом семінарів, тренінгів; 

– розробити перелік заходів щодо популя-
ризації українських музеїв з боку Державного 
комітету телебачення і радіомовлення України;

– створити спеціалізований центр, який би за-
ймався всеохоплюючим моніторингом музейної 
справи, надавав науково-методичну допомогу 
закладам усіх форм власності та статусу [8].

Окремою складною проблемою для сфери 
культури є низький рівень оплати праці. Якщо 
казати про рівень заробітної платні за кор-
доном, то погодинна оплата праці серед кра-
їн – учасниць Євросоюзу коливається в межах 
4-40 євро. В Україні ж погодинна оплата праці 
становить близько 0,3-0,4 євро. Ситуація з оп-
латою праці у сфері культури ще більш склад-
на, бо рівень оплати праці в цій сфері в рази 
менший ніж, наприклад, у робітників промисло-
вості. Це сприяє відтоку професійних кадрів та 
їх трудовій міграції за кордон (табл. 3). 

Проблема професійного росту персоналу є 
актуальною для забезпечення розвитку суб’єк-
тів будь-якої сфери національної економіки. 
Адже тільки висококваліфікований персонал, 
який має достатню заробітну плати та інші умо-
ви праці, може ефективно реалізовувати покла-
дені на нього функції, якісно виконувати обов’яз-
ки, сприяти досягненню цілей організації.

Висновки з дослідження. Нині актуаль-
ними для бібліотек залишаються такі питання: 

Таблиця 3
Середньомісячна заробітна плата в Україні  
за видами економічної діяльності станом  

на жовтень 2016 р. [9]
Вид економічної діяльності Грн

Охорона здоров’я 3296
Організація харчування 3414
Бібліотеки, архіви, музеї 3576
Освіта 3659
Творчість, мистецтво, розваги 3664
Сільське господарство 3789
Будівництво 4529
Наземний транспорт 5125
Державне управління та оборона 5461
Оптова та роздрібна торгівля 5633
Промисловість 5676
Наукові дослідження 5822
Інформація та телекомунікації 9320
Фінансова, страхова діяльність 10013
Авіаційний транспорт 23963
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оновлення фондів бібліотек, впровадження 
сучасних автоматизованих інформаційних тех-
нологій, реальний доступ до світових та вітчиз-
няних інформаційних ресурсів, зокрема, через 
мережу Інтернет, а також запровадження авто-
матизованої бібліотечної системи, підвищення 
рівня матеріального стимулювання працівників 
бібліотек. Більшість сучасних бібліотек знахо-
дяться в умовах самовиживання, самофінан-
сування, саморозвитку, залишившись наодинці 
з умовами економіки ринкового типу, що при-
зводить до їх поступового зникнення. На нашу 
думку, необхідно терміново розробляти й впро-
ваджувати проекти з удосконалення процесу 
фінансування бібліотек, шукати шляхи подаль-
шого втілення інноваційних механізмів в обслу-
говуванні читачів, розвивати тезу про надання 
бібліотекою додаткових платних послуг, будува-
ти ефективну систему поповнення бібліотечних 
фондів сучасною літературою та інформаційни-
ми масивами, розробляти систему електронних 
каталогів та реферативних баз, розробляти та 
впроваджувати загальнонаціональні програми 
розвитку закладів сфери культури, поглиблюва-
ти співпрацю між закладами сфери культури та 
органами державної влади та місцевого само-
врядування.

Сучасна соціально-економічна ситуація в 
Україні є досить складною для музеїв, що про-
являється у слабкій фінансовій базі, неможли-
вості створити відповідну інфраструктуру для 
більш якісного обслуговування відвідувачів та 
надання платних послуг. Доцільним буде за-
провадження низки заходів: підвищення мате-
ріальних стимулів та нематеріальної мотивації 
працівників музейних установ; організація для 
співробітників музеїв систематичних навчаль-
них заходів з музейного менеджменту і мар-
кетингу; впровадження процесу використання 
музейних експозицій у навчальному процесі; 
розширення переліку платних послуг музеїв 
для зміцнення їх матеріальної бази; вивчення 
іноземного досвіду з питань залучення додат-

кових фінансових ресурсів; висвітлення у за-
собах масової інформації актуальних питань 
розвитку музейної справи, світового досвіду 
музейного менеджменту, соціальної реклами; 
стимулювання на законодавчому рівні розвиток 
спонсорства, меценатства, створення благодій-
них фондів; впровадження новітніх форм вза-
ємовигідної співпраці закладів сфери культури 
та органів державної влади і місцевого само-
врядування.
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Кучин С. П. Современное развитие сферы библиотечного и музейного дела в Украине 
как объектов государственного управления

В статье исследуется развитие сферы библиотечного и музейного дела в Украине как 
объектов государственного управления. Проанализированы современные тенденции раз-
вития учреждений библиотечного и музейного дела в Украине. Актуализирована необходи-
мость повышения эффективности государственного управления в сфере культуры, что 
является приоритетным направлением государственной культурной политики. Выявлены 
приоритетные направления государственной культурной политики Украины в сфере би-
блиотечного и музейного дела. Предложен комплекс мероприятий, целью которых являет-
ся повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и содей-
ствие развитию учреждений библиотечного и музейного дела.

Ключевые слова: политика, библиотека, музей, культура, государство, управления, ре-
гулирования.

Kuchyn S. P. Modern development of librarianship and museum affairs in Ukraine as the 
objects of state control

This article explores the development of librarianship and museum affairs in Ukraine as the ob-
jects of state control. We’ve analyzed the modern tendencies of development of institutions of library 
and museum business in Ukraine. It’s noted that there is a necessity of increase of efficiency of state 
management in the sphere of culture that is a priority way of state cultural policy. We’ve identified 
the priority ways of a state cultural policy of Ukraine in the field of library and museum business. 
We’ve suggested the complex of measures, the aim of which is in increasing of the efficiency of state 
management in the sphere of culture and in promotion of development of institutions of library and 
museum business. 

Key words: policy, library, museum, culture, state, management, regulation.
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АНАЛІЗ СТАНУ ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ В УКРАЇНІ:  
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
У статті визначено актуальність, передумови, негативні та позитивні наслідки, необ-

хідність вирішення проблеми імпортозалежності регіонів України. Диференційовано регіони 
України при оцінюванні їх рівня імпортозалежності за часткою імпорту у внутрішньому спо-
живанні та відповідно до величини і динаміки показника побудовано відповідну карту регіонів.

Ключові слова: імпортозалежність, регіон, імпортозаміщення, внутрішній ринок, вну-
трішнє споживання.

Постановка проблеми. Для економіки Укра-
їни вирішення проблем імпортозалежності є од-
нією із головних завдань у забезпеченні макро-
економічної стабілізації, розвитку внутрішнього 
ринку та підприємницького потенціалу, детініза-
ції економічних відносин, зміцненні та гаранту-
ванні економічної безпеки. Очевидно, що імпор-
тозалежність перешкоджає цим процесам, що 
сьогодні розглядаються як пріоритетні у тран-
сформації національної моделі соціально-еко-
номічного розвитку. Тут важливо виявити, окрім 
загальноекономічних передумов до виникнення 
імпортозалежності, низку особливостей в пев-
них масштабах внутрішнього ринку, зокрема ок-
ремих регіонів. 

Відзначимо, що імпортозалежність економі-
ки зароджується не відразу і не на всій території 
держави, а поступово – в окремих регіонах та 
їх економічних секторах. Саме неналагодже-
ність міжрегіональних і внутрішньорегіональ-
них виробничо-господарських взаємозв’язків 
головним чином приводить до деформацій спо-
живання та внутрішнього виробництва і зреш-
тою до насичення ринку імпортною продукцією. 
Вважаємо, що усі причини набуття загрози кри-
тичності масштабів і тенденцій імпортозалеж-
ності зумовлені регіональними особливостями 
щодо ефективності використання виробничих 
можливостей та наявності потенціалу імпор-
тозаміщення. На регіональному рівні імпор-
тозалежність має різні економічні наслідки, як 
негативні (зменшення обсягів внутрішнього ви-
робництва продукції, загострення фінансово- 
економічних проблем, занепад кадрового по-
тенціалу, погіршення соціального розвитку), так 
і позитивні (диверсифікація економіки, збіль-

шення обігу наукоємних товарів, підвищення 
якості та ефективності праці, вирішення окре-
мих соціальних проблем). 

На регіональному рівні вирішення проблем 
імпортозалежності має системоутворюючу 
роль, яка полягає в налагодженні міжфункціо-
нальних, міжгалузевих, міжсекторальних зв’яз-
ків. Зокрема, недоцільно стверджувати, що еко-
номіка регіону може самостійно й ефективно 
налагодити процеси імпортозаміщення та по-
долати залежність від імпорту. Важливе місце 
варто відвести програмам, які передбачають 
об’єднання регіонів в окремі групи за рівнями 
ефективності використання виробничого потен-
ціалу, споживання імпортної продукції, розвитку 
товарно-грошових відносин, відповідно до чого 
можна точніше підходити до прогнозування 
ефективності реалізації заходів імпортозамі-
щення. Отже, у першочерговому порядку варто 
правильно охарактеризувати окремо сьогод-
нішній стан імпортозалежності регіонів України.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій довів, що проблемам реалізації державної 
політики імпортозаміщення приділено багато 
уваги у працях вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців – М. Білопольського, У. Вайсенбургера, 
А. Гальчинського, В. Геєця, К. Гіршхаузена, 
В. Горбуліна, З. Варналія, Гж. Колодка, О. Ля-
шенко, А. Мокія, М. Флейчук, Ю. Харазішвілі, 
В. Шевчука та ін. Регіональні особливості ім-
портозалежності стали об’єктом дослідження 
Т. Васильціва, С. Данило, А. Двігун, Я. Жаліла, 
Я. Качмарика, А. Павлюк, Д. Олійник, О. Шев-
ченко, К. Юрченко. Результати досліджень 
Я. Белінської, В. Власюка, Р. Грабовскі, С. Да-
виденка, Н. Ленга, А. Мазаракі, Є. Савельєва, 
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О. Собкевич, А. Сухорукова, М. Якубовського, 
Л. Шевченко є вагомим теоретико-прикладним 
базисом державного регулювання процесів ім-
портозаміщення.

Так, А. Шевченко пропонує влагоджувати 
ресурсні відмінності регіонів при зменшенні 
їх та держави від імпортозалежності шляхом 
створення і розвитку промислових кластерів, 
які функціонуватимуть у формі організованої 
географічно локалізованої мережі підприємств 
і державних установ та забезпечуватимуть 
замкнутий виробничий ланцюг у реалізації про-
дукції [1]. Я. Еней вважає, що в регіональному 
аспекті можна досягнути високого результату, 
якщо створювати штучні перешкоди під час 
продажу імпортних товарів [2]. К. Яловий ствер-
джує: «…якщо досягнути високого ефекту в 
окремому регіонів, не можна гарантувати, що в 
інших регіонах експансія імпорту не збільшить-
ся» [3, с. 565]. А. Сухоруков та Т. Крупельницька 
дотримуються думки, що імпортну залежність 
держави в розрізі регіонів необхідно насам-
перед розглядати з боку країн походження ім-
портних товарів та пізніше робити висновки про 
рівень незахищеності від них і внутрішні пере-
думови, які вплинули на це [4]. 

Таким чином, серед науковців немає єди-
ної думки щодо застосування концептуального 
підходу до зменшення рівня імпортозалежності 
країни в регіональному вимірі. Вважаємо, що 
першочергово варто вияснити сучасний стан ім-
портозалежності економіки регіонів і відповідно 
до отриманих результатів розробляти та реалі-
зовувати програми імпортозаміщення.

Метою статті є представлення результатів 
аналізу стану імпортозалежності регіонів Укра-
їни як передумови розроблення регіональної 
політики імпортозаміщення.

Виклад основного матеріалу. Очевидно, 
що про імпортну залежність регіону варто го-
ворити стосовно обсягів імпорту та його порів-
няння з обсягами експорту і випуском вітчиз-
няної продукції. Тут більш об’єктивно можна 
враховувати обсяг випуску продукції за мінусом 
проміжного споживання, тобто обсяг валової 
доданої вартості, що містить у собі первинні до-
ходи, які формуються учасниками виробництва 
і розподіляються між ними. Тому дослідження 
регіональних особливостей імпортозалежності 
доцільно продовжити розрахунками частки ім-
порту у внутрішньорегіональному споживанні.

Відмітимо певні тенденції, відповідно до яких 
зробимо висновки про залежність регіонів Укра-

їни від імпортних поставок. Так, у 2015 р. обсяг 
імпорту товарів і послуг був вищий за середня 
значення по країні (1456,3 млрд дол. США) піс-
ля м. Києва (на 15 312,3 млрд дол. США) лише 
у Дніпропетровські (2 171,1 млрд дол. США), 
Київській (1 267,3 млрд дол. США) та Львівській 
(41,8 млрд дол. США) областях. Також сформу-
валась істотна диференціація між регіонами у 
використанні імпорту, зокрема у 2015 р. частка 
таких регіонів у загальному його обсязі склала 
67,6%, у т. ч. м. Києва – 46,1%.

Враховуючи макроекономічні зміни, постав-
ки імпорту в регіонах України істотно скороти-
лись. Так, у 2015 р. порівняно з попереднім ро-
ком найбільшими темпами імпорт зменшився в 
Луганській (на 64,1 в. п.), Одеській (52,1 в. п.), 
Черкаській (45,0 в. п.), Донецькій (43,3 в. п.), За-
карпатській (41,6 в. п.) областях.

Відмітимо, що, попри високу імпортну за-
лежність, значна кількість регіонів України ма-
ють достатній для економічного розвитку екс-
портних потенціал, зокрема, окрім м. Києва, у 
третині областей обсяг експорту перевищував 
середньодержавне значення, їх частка стано-
вила майже 50%, а темпи зниження були мен-
шими за загальнонаціональне значення. При 
цьому в цих регіонах сконцентровані значні 
виробничі потужності, що дозволяють їм за-
безпечувати майже 70% усієї валової доданої 
вартості України. Тому при реалізації державної 
політики імпортозаміщення першочергово не-
обхідно вирішити проблеми надмірної територі-
ально-просторової диференціації виробничого 
сектору національної економіки, які виникли 
з початку незалежності України та довгий час 
лише посилюють імпортозалежність як регіонів 
так і держави в цілому. Важливо комплексно 
реіндустріалізувати виробничий сектор, орієн-
туючись на потреби внутрішнього ринку та пе-
реосмислюючи дієвість міжрегіонального лан-
цюгову активізації реального сектора економіки 
[5, с. 56-58; 6, с. 369-450; 7].

Усе це стало передумовою диференціації 
регіонів в оцінюванні їх рівня імпортозалежності 
за часткою імпорту у внутрішньому споживанні 
(рис. 1). Так, у 2014 р. значення показника по 
Україні становило 57,5%, вище якого були До-
нецька (131%), Закарпатська (85,7%), Луган-
ська (83,5%), Запорізька (72%), Миколаївська 
(67,1%), Дніпропетровська (61,5%) області та м. 
Київ (66,6%), але більшій частині (18 областям) 
притаманне було нижче за загальнодержавне 
значення показника.
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Таким чином, в національній економіці сфор-
мувалась ситуація, коли для митних територій 
(Закарпатської, Київської, Одеської, Волин-
ської, Львівської областей та м. Київ) характер-
но перебувати в залежності від імпорту товарів 
і послуг на рівні більше 40%, а для окремих (За-
карпатської області та м. Києва) вище загально-
державного значення. Водночас індустріальні 
регіони (Донецька, Луганська, Запорізька, Ми-
колаївська, Дніпропетровська області), осно-
вою розвитку промисловості яких є проміжна і 
сировинна продукція, зорієнтована на експорт, 
є високо імпортозалежні, що підтверджується 
часткою імпорту у внутрішньорегіональному 
споживанні на рівні більше 60%. 

Для інших регіонів України імпортна залеж-
ність є прийнятною з врахуванням сьогодніш-
ніх кон’юнктурних змін на внутрішньому ринку. 
Зокрема майже у половини регіонів рівень ім-
портозалежності не перевищував 20%, а у Чер-
нівецькій області взагалі становив нижче 10%. 
До регіонів зі збалансованим рівнем імпорто-
залежності, коли у внутрішньому споживанні 
імпорт займає не більше 35%, можна віднести 
Полтавську (31,7%), Харківську (28,7%), Сум-
ську (28,6%), Чернігівську (28,3%) області.

Відмітимо, що упродовж 2005-2014 рр. склад 
областей, яким властивий критичний рівень ім-
портозалежності, майже не змінювався, а лише 
відбувались часткові зміни у їх рейтингових міс-
цях. Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, 
Закарпатську, Запорізьку, Луганську, Миколаїв-

ську області та м. Київ, які постійно входили в 
десятку регіонів за рейтингом високої імпорто-
залежності. При цьому окремі області (Закар-
патська, Запорізька та частково м. Київ) постій-
но входили у п’ятірку таких регіонів. Стабільно 
низький рівень імпортної залежності належав 
Чернівецькій, Херсонській, Кіровоградській, Ві-
нницькій областям, за аналізований період він не 
перевищував 20%. За цей же період істотно зріс 
рівень імпортної залежності у Донецької (порів-
нюючи 2014 р. з 2005 р. на 61,6 в. п.), Луганської 
(46,0 в. п.), Закарпатської (31,7 в. п.),  Миколаїв-
ської (24,2 в. п.) та Львівської  (10,7 в. п.) областях.

У підсумку можна стверджувати, що недо-
статньо чітка та виважена позиція держави у 
регулюванні зовнішньоекономічних відносин 
призвела до набуття загрози критичності масш-
табів і тенденцій імпортозалежності регіонів 
України. У 2014 р. рівень імпортозалежності 
перевищував критичне значення (відповідно 
до наказу Мінекономрозвитку від 29.10.2013 р. 
№ 1277 – 30% [9]) у 12 регіонах, середнє зна-
чення по країні (57,5%) – у 7, знаходився в 
межах оптимального значення (відповідно до 
наказу 17%) – у 7, зріс порівняно з попереднім 
роком – у 21, перевищував мінімальне значен-
ня (9,7%) більше ніж у два рази – у 16 регіонах.

Для отримання глибоких висновків про тен-
денції імпортозалежності України в розрізі регіо-
нів побудовано відповідну карту з урахуванням 
величини та динаміки частки імпорту у внутріш-
ньому споживанні у 2005-2014 рр. (табл. 1). 

Регіони України було згруповано відповідно 
до розрахунків середніх значень показників част-
ки імпорту у внутрішньому споживанні та темпів 
її зростання, визначення мінімального, макси-
мального і середнього значення попередньо 
розрахованих показників та розрахунків серед-
ньоквадратичних відхилень часток імпорту у вну-
трішньому споживанні регіонів із низьким (незнач-
ним) і високим (значним) значеннями та часток 
імпорту у внутрішньому споживанні регіонів із 
швидким (повільним) зменшенням (зростанням).

Відзначимо, що групи регіонів за часткою ім-
порту у внутрішньому споживанні було поділе-
но за нижче наведеною схемою відносно висо-
кої, значної, незначної та низької часток.

Рис. 1. Частки імпорту у внутрішньому 
споживанні України за регіонами у 2014 р. 
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де Чі – частка імпорту у внутрішньому споживанні і-го регіону.

Якщо  
Чі ∈

 

Чmax > Чсер + 3σ2
Чсер + 3σ2> Чсер
Чсер > Чсер - 3σ1
Чсер - 3σ1> Чmin

 

то і ∈ групи

 

  області з високою часткою імпорту у внутрішньому споживанні;
  області з значною часткою імпорту у внутрішньому споживанні;
  області з незначною часткою імпорту у внутрішньому споживанні;
  області з низькою часткою імпорту у внутрішньому споживанні
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Аналогічним чином регіони за темпом 
зростання частки імпорту у внутрішньому спо-
живанні розподілено на групи за нижче наве-
деною схемою відносно швидкого і повільного 
зростання чи зменшення.

Як бачимо, жоден регіон не потрапив в ін-
тервали з високим рівнем імпортозалежності, 
щоби при цьому він швидко зростав. Лише для 
Закарпатської області (за досліджуваний пе-
ріод середнє значення показника становило 

 
Таблиця 1

Карта регіонів України з урахуванням величини та динаміки частки імпорту  
у внутрішньому споживанні у 2005-2014 рр.

Групи регіонів за темпом 
зростання частки імпорту  

у внутрішньому споживанні

Групи регіонів за часткою імпорту у внутрішньому споживанні
регіони з 
високою 

часткою імпорту 
у внутрішньому 

споживанні

регіони з 
значною 

часткою імпорту 
у внутрішньому 

споживанні

регіони з 
незначною 

часткою імпорту 
у внутрішньому 

споживанні

регіони з 
низькою 

часткою імпорту 
у внутрішньому 

споживанні
Чmax > Чсер + 3σ2 Чсер + 3σ2 > Чсер Чсер > Чсер - 3σ1 Чсер - 3σ1 > Чmin

75,7 > 74,3 74,3 > 36,8 36,8 > 12,2 12,2 > 11,6

регіони, за якими 
частка імпорту у вну-
трішньому споживанні 

швидко зростає

∆Р
m

ax
 >

 ∆
Р

се
р +

 3
σ 2

t

6,
8 

> 
6,

6

Закарпатська 
область

регіони, за якими 
частка імпорту у вну-
трішньому споживанні 

повільно зростає

∆Р
се

р 
+ 

3σ
2t

 >
 ∆

Р
се

р

6,
6 

> 
0,

6

Донецька  
область

Волинська,  
Луганська, Мико-
лаївська, Одесь-

ка області

Івано-Франків-
ська, Львівська, 

Полтавська, Хер-
сонська області

регіони, за якими 
частка імпорту у вну-
трішньому споживанні 
повільно зменшується

∆Р
се

р >
 ∆

Р
се

р 
- 3
σ 1

t

0,
6 

> 
-1

,8 Дніпропетров-
ська, Запорізька, 
Київська області, 

м. Київ

Вінницька, Рів-
ненська, Сум-

ська, Тернопіль-
ська, Харківська, 

Хмельницька, 
Черкаська, Черні-
вецька, Чернігів-

ська області

регіони, за якими 
частка імпорту у вну-
трішньому споживанні 
швидко зменшується

∆Р
се

р -
 3
σ 1

t >
 ∆

Р
m

in

-1
,8

 >
 -2

,6

Житомирська 
область

Кіровоградська 
область

Позначення: Чmax, Чmin, Чсер – максимальне, мінімальне та середнє значення частки імпорту у внутрішньому споживанні за 
регіонами; σ1, σ2 – середньоквадратичні відхилення часток імпорту у внутрішньому споживанні регіонів із низьким (незнач-
ним) та високим (значним) значеннями; σ1t, σ2t – середньоквадратичні відхилення часток імпорту у внутрішньому споживанні 
регіонів зі швидким (повільним) зменшенням (зростанням); ∆Рmax, ∆Рmin, ∆Рсер – максимальний, мінімальний та середній темпи 
зростання частки імпорту у внутрішньому споживанні за регіонами.

Якщо Чі ∈

 

∆Рmax > ∆Рсер + 3σ2t

 

то і ∈ групи

 

  області, за якими частка імпорту у внутрішньому 
споживанні швидко зростає;

 

∆Рсер + 3σ2t > ∆Рсер
  області, за якими частка імпорту у внутрішньому 
споживанні зростає повільно;

∆Рсер > ∆Рсер - 3σ1t
  області, за якими частка імпорту у внутрішньому 
споживанні повільно зменшується;

∆Рсер - 3σ1t > ∆Рmin
  області, за якими частка імпорту у внутрішньому 
споживанні швидко зменшується
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68,8%) було характерне швидке зростання ім-
портозалежності, а ще до того вона була досить 
значною. Також варто відмітити регіони, у яких 
рівень імпортозалежності перевищував критич-
не значення (відповідно до згадуваного нака-
зу – 30%) більше ніж двічі: у Донецькій (різниця 
склала 45,7%), Луганській (43,2%), Запорізькій 
(37,2%), Дніпропетровській (34,2%) областях та 
м. Києві (35,6%). Відповідно, такі регіони потра-
пили в групи зі значною імпортною залежністю, 
де вона повільно зростала (Луганська область) 
або, що позитивно, зменшувалась (Дніпропе-
тровська, Запорізька області та м. Київ). При 
цьому зменшення залежності регіонів від ім-
портних поставок в середньому щороку не пе-
ревищувало 1,0 в. п., і, якщо такі темпи будуть 
зберігатись, можна очікувати досягнення опти-
мального рівня (відповідно до згадуваного на-
казу – 17%) через майже 50 років. 

Найвищий рівень імпортозалежності нале-
жить Донецькій області (75,7%), який сфор-
мувався через неефективну реалізацію ви-
робничої політики, відповідно до якої більша 
частина продукції (основному сировинної) на-
правлялась на зовнішні ринки не враховуючи 
національні інтереси країни. При цьому варто 
зазначити, що в багатьох випадках держава 
ставиться безвідповідально до таких явищ, 
дозволяючи бізнес-структурам приватизува-
ти стратегічні виробничі об’єкти (шахти, газові 
та фактові родовища, електростанції та ін.) та 
безконтрольно використовувати природні наці-
ональні багатства.

Більшість регіонів потрапили у групу з нез-
начним рівнем імпортозалежності й лише від-
різнялись відносно інтенсивності її зростання чи 
зменшення. Так, повільно відбувалось зростан-
ня імпортної залежності у Івано-Франківській, 
Львівській, Полтавській, Херсонській областях, 
але воно перевищувало середній темп зростан-
ня по країні (0,6%). 

Водночас для третини усіх регіонів України 
характерно було повільно позбавлятись еконо-
мічної залежності від імпорту товарів і послуг. 
Проте це недостатньо для формування опти-
мального рівня, і, якщо такі темпи будуть збе-
режені, окремі області зможуть його досягнути 
через десятки років, зокрема Харківська – че-
рез 56 р., Черкаська – 41 р., Сумська – 18 р., 
Рівненська – 12 р., Чернігівська – 9 р. Утім, ок-
ремим областям вже давно вдалось досягну-
ти оптимального рівня, і темпи його зниження 
є достатніми для самостійного забезпечення 

економічного розвитку, зокрема Херсонській 
(середньорічне значення рівня імпортозалеж-
ності – 12,2%), Чернівецькій (12,5%), Тернопіль-
ській (14,9%), Вінницькій (16%), Хмельницькій 
(18,3%).

Швидко зменшувалась імпортна залеж-
ність у Житомирській та Кіровоградській об-
ластях, де середній темп становив 2,6 та 
2,0 в. п. відповідно. При цьому в областях 
рівень імпортозалежності сформувався опти-
мальним – 17,8% у Житомирській, 11,6% у 
Кіровоградській. Більше того, саме для еко-
номіки Кіровоградської області серед усіх ре-
гіонів України характерно бути у найменшій 
залежності від поставок імпортних товарів і 
послуг. Так, в області вищими темпами ніж по 
інших областях зростають обсяги промисло-
вого та сільськогосподарського виробництва, 
обороту роздрібної торгівлі, виконаних буді-
вельних робіт, а також стабільно збільшують-
ся капітальні інвестиції, а більша частина під-
приємств є прибутковими тощо.

Висновки та пропозиції. У національній 
економіці сформувались висока диференціація 
між регіонами в аспекті залежності від імпорту 
товарів (послуг). Для прикордонних територій 
через які переміщається уся товарна маса ім-
порту характерно перебувати у високій імпорт-
ні залежності (імпорт займає більшу половину 
усіх споживчих товарів на внутрішньорегіональ-
ному ринку), сусідніх регіонів відповідно до купі-
вельної спроможності, внутрішньовиробничого 
потенціалу та економічного розвитку властиво 
залежати від імпорту в меншій мірі, але його 
рівень досі є критичним, індустріальних регіо-
нів, економіка яких низькотехнологічна та пе-
реважно зорієнтована на експорт проміжної та 
сировинної продукції, визначально перебувати 
в залежності від імпорту товарів (послуг) із най-
вищим ступенем інноваційності. 

Негативно, що зниження імпорту відбулось 
не з причин істотного підвищення якості, техно-
логічності, інноваційності та інших ознак конку-
рентоспроможності вітчизняних товарів, а біль-
ше вплинуло звуження масштабів економіки, 
загальне погіршення інвестиційного клімату, 
нестабільність національної грошової одиниці, 
зниження купівельної спроможності та погір-
шення структури споживання широких верств 
населення.

У підсумку посилення імпортозалежності ре-
гіонів України можна пояснити так: намагаючись 
наростити експортний потенціал, промислові 
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підприємства втрачають значну частину вну-
трішньорегіонального ринку; значні обсяги ре-
сурсно-сировинної бази дають змогу суб’єктам 
виробничої сфери регіонів зосереджуватись 
більше на реалізації проміжної, аніж готової 
промислової продукції; відсутність масштаб-
них проектів із започаткування виробництва 
високотехнологічної продукції (у 2014 р. частка 
високотехнологічної продукції в середньому по 
регіонах України не перевищувала 5%), попит 
на яку в міру глобалізації економічних відносин 
постійно зростає; значне скупчення розмитне-
них імпортних товарів на прикордонних тери-
торіях, які в подальшому перевозяться в інші 
регіони; зростання рівня тінізації економічних 
відносин в умовах гібридної агресії сусідніх 
держав; низька ефективність державної полі-
тики імпортозаміщення, яка сконцентрована на 
базові види економічної діяльності регіонів, не 
враховуючи широкомасштабність споживчих 
потреб населення.

Відповідно до означених причин виникнення 
імпортозалежності визначаємо такі пріоритети 
державної регіональної політики імпортозамі-
щення: зменшення частки (залежності) імпорту 
товарів широкого вжитку; зниження рівня моно-
полізованості товарних ринків та їх сегментів, 
формування справедливого та рівного конку-
рентного середовища у сферах виробництва 
і товарообігу; критичне скорочення тіньового 
сектору; розбудова збалансованої просторо-
во-видової мережі об’єктів торгівлі та посилен-
ня її ролі в процесах імпортозаміщення; покра-
щення структури імпорту.

На нашу думку, досягнення визначених 
пріоритетів забезпечить комплексний вплив 
на розвиток внутрішньорегіонального спо-
живчого ринку і позитивно позначиться на 
зниженні рівня імпортозалежності нашої дер-
жави. Разом із тим державне регулювання пе-
редбачає впровадження конкретних заходів, 
які забезпечують необхідні структурні зміни. 
Обґрунтування таких дій та необхідних для 
цього інституціональних реформ є предметом 
перспективних подальших розвідок у цьому 
напрямі.
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Лупак Р. Л. Анализ состояния импортозависимости в Украине: региональные особен-
ности

В статье определены актуальность, предпосылки, негативные и положительные по-
следствия, необходимость решения проблемы импортозависимости регионов Украины. 
Дифференцированы регионы Украины по оценке их уровня импортозависимости в доле им-
порта во внутреннем потреблении и согласно величине и динамике показателя построена 
соответствующая карта регионов.

Ключевые слова: импортозависимость, регион, импортозамещение, внутренний ры-
нок, внутреннее потребление.

Lupak R. L. Analysis of the state of import dependence in Ukraine: regional features
The article determines the relevance, preconditions, negative and positive consequences, the 

need to address the problem of import dependence of Ukrainian regions. Differentiated regions of 
Ukraine in assessing the level of import dependence share of imports in domestic consumption and 
in accordance with the magnitude and the dynamics of the indicator is constructed corresponding to 
the map regions.

Key words: dependence, region, import substitution, domestic market, domestic consumption.
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Національної академії державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького

ПРОБЛЕМАТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО  
ТА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА,  
ЩО ВИЗНАЧАЄ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
У статті розглядаються моністична та дуалістична теорії співвідношення міжнарод-

ного та внутрішньодержавного законодавств, що визначають статус державних кордо-
нів, сучасні міжнародні проблеми регулювання статусу кордонів; вносяться пропозиції щодо 
шляхів їх подолання.

Ключові слова: державний кордон, статус державного кордону, міжнародно-правове ре-
гулювання статусу державних кордонів, конвенція, угода, договір.

Постановка проблеми. Проблематика те-
риторії держави й державного кордону як в 
національному правовому полi, так і в міжна-
родному займає особливе місце. По суті, кор-
дони – одна з головних опор, на яких ґрунтуєть-
ся ідея нації – держави. Наприклад, норвезький 
етнолог Ф. Барт вважав, що кордони – єдиний 
критерій виявлення етнiчностi нації (народу). У 
своїх наукових працях він стверджував, що кор-
дони «визначають етнічну групу» значно ефек-
тивніше, ніж будь які інші критерії [2]. 

На сучасному етапі розвитку людства кордо-
ни – невід’ємна ознака суверенітету будь-якої 
держави. Без чітко визначених кордонів дер-
жава не може реалізувати весь комплекс своїх 
суверенних прав. Саме від стабільності функ-
ціонування державного кордону, територіальної 
цілісності держави залежить розвиток її зовніш-
ньоекономічних відносин та визначається її міс-
це на політичній карті світу. 

Різноманіття правових норм, що визначають 
статус державних кордонів, передбачає і різно-
маніття таких джерел. Джерелами права, що 
визначають правовий статус державного кор-
дону України, є нормативно-правові акти різної 
юридичної сили.

Насамперед необхідно відмітити Консти-
туцію України, норми якої закріплюють статус 
державного кордону, а також встановлюють, 
що суверенітет України поширюються на всю 
її територію. Україна в особі її військових 
формувань та правоохоронних органів забез-
печує цілісність й недоторканність своєї тери-
торії [1].

Значний пласт правової основи статусу дер-
жавного кордону України (і загалом держав сві-
тового співтовариства) становлять загальнови-
знані принципи та норми міжнародного права, а 
також положення міжнародних договорів, якими 
закріплюються державні кордони або ж меха-
нізми реалізації державної політики щодо тери-
торіальної організації держави, її регіонального 
розвитку.

Так, наприклад, в частині 4 статті 2 Статуту 
ООН [2] закріплено, що «Усі члени Організації 
Об’єднаних Націй утримуються в своїх між-
народних відносинах від погрози силою або її 
застосування як проти територіальної недотор-
канності або політичної незалежності будь-якої 
держави, так і якимось іншим чином, несуміс-
ним з цілями Об’єднаних Націй».

У Декларації про принципи міжнародного 
права, що стосуються дружніх відносин і спів-
робітництва держав, відповідно до Статуту Ор-
ганізації Об’єднаних Націй від 24 жовтня 1970 
[2] розкривається зміст принципу, зазначеного 
в Статуті ООН. Відповідно до цього принципу 
будь-яка держава бере на себе зобов’язання 
утримуватися від погрози силою чи застосу-
вання сили проти територіальної цілісності або 
з метою порушення визнаних міжнародно-пра-
вовими нормами кордонів іншої держави. Агре-
сивна війна є злочином проти миру та безпеки 
та передбачає відповідальність відповідно до 
норм міжнародного права. 

Відповідно до статті 1 Резолюції «Визначен-
ня агресії» «агресія – застосування збройних 
сил державою проти суверенітету, територіаль-
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ної недоторканості, політичної незалежності 
іншої держави або будь-яким іншим способом, 
що не відповідає нормам та принципам Статуту 
Організації Об’єднаних Націй» [3]. 

Достатньо важливу роль щодо забезпечення 
правового статусу державного кордону держав 
відіграє Заключний акт ОБСЄ [2]. У ньому ви-
значені принципи, якими держави-учасниці ке-
руються під час своїх взаємовідносин, а саме: 
суверенна рівність, повага суверенних прав 
держав; незастосування сили чи погрози си-
лою; непорушність державних кордонів, недо-
торканність державної території, невтручання 
у внутрішні справи; мирне вирішення спорів; 
повага основних прав та свобод людини, в тому 
числі свободи думки, світогляду та віроспові-
дання; рівність і право народів та націй на са-
мовизначення; співробітництво між державами; 
сумлінне виконання міжнародних зобов’язань.

Безпосередній стосунок до питання право-
вого статусу державного кордону України має й 
Декларація про дотримання суверенітету, тери-
торіальної цілісності та недоторканності кордо-
нів держав – учасниць Співдружності незалеж-
них держав. 

Керуючись загальновизнаними нормами між-
народного права, цілями та принципами Стату-
ту ООН, Наради з безпеки і співробітництва в 
Європі, а також основоположними документа-
ми СНД, глави держав-учасниць закріпили ос-
новним принципом діяльності Співдружності 
принцип територіальної цілісності, непоруш-
ності кордонів своїх держав, відмови від про-
типравних територіальних посягань і від будь-
яких дій, спрямованих на привласнення чужої 
території. 

Беручи до уваги пріоритетність проблем, 
пов’язаних із забезпеченням миру та безпеки на 
територіях своїх держав, локалізації конфліктів 
різного характеру в Декларації про дотриман-
ня суверенітету, територіальної цілісності та 
недоторканності кордонів держав – учасниць 
Співдружності незалежних держав, основну 
увагу акцентовано на ідеях:

– виконання принципів суверенітету, терито-
ріальної цілісності й непорушності державних 
кордонів;

– відмови від воєнної, політичної, економіч-
ної чи будь-якої іншої форми тиску, у тому числі 
блокади, а також підтримки та використання се-
паратизму проти територіальної цілісності й не-
доторканності, а також політичної незалежності 
будь-якої з держав – учасниць Співдружності;

– заборони захоплення території із застосу-
ванням сили, окупація території держав не може 
використовуватися для міжнародного визнання 
чи нав’язування зміни її правового статусу;

– дотримання принципу невтручання у вну-
трішні справи одна одної є важливою умовою 
зміцнення дружніх і партнерських відносин між 
державами – учасницями Співдружності неза-
лежних держав [3]. 

Таким чином, принципи та норми міжнарод-
ного права, що визначають правовий статус 
державних кордонів, підтримуються на рівні 
Співдружності незалежних держав. 

Важливим джерелом міжнародного права, 
що визначає правовий статус державного кор-
дону України, є договори про режим державного 
кордону. Вони являють собою угоди між Украї-
ною та суміжними державами про проходження 
лінії державного кордону, порядок демілітації 
державного кордону та його режим, питання 
врегулювання прикордонних інцидентів та кон-
фліктних ситуацій на кордоні, співробітництво 
та взаємну допомогу з прикордонних питань, а 
також з питань господарської діяльності й охо-
рони в прикордонній зоні.

Україна веде послідовну та безконфліктну 
роботу щодо завершення процесу міжнарод-
но-правового оформлення кордону з усіма су-
міжними державами на основі поваги суверені-
тету, територіальної цілісності та непорушності 
чинних кордонів. 

Завдяки активним політико-дипломатичним 
заходам, що вживались українською стороною 
після проголошення нею незалежності, було 
укладено низку міжнародних договорів про ре-
жим державного кордону із західними сусідами. 
На сьогодні державний кордон між Україною і 
Республікою Польщею, Угорською Республікою, 
Словацькою Республікою та Румунією в дого-
вірно-правовому відношенні оформлено пов-
ністю. Проте залишилися невирішеними низка 
проблемних питань. Зокрема, лінія державно-
го кордону з Румунією по р. Тисі проходить по 
середині головного рукава. Після останньої 
перевірки проходження кордону (більше 30 ро-
ків тому) внаслідок природних явищ змінилося 
русло річки Тиса, що привело до зміни проход-
ження лінії кордону та відокремлення певних 
ділянок територій як України, так і Румунії, тому 
існує питання обміну площами або компенсації, 
що може проводитися тільки за результатами 
всеукраїнського референдуму, процедура при-
значення і проведення якого не визначена.
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Тривалий час існувала проблема делімітації 
морських просторів України та Румунії в Чорно-
му морі, яку було врегульовано рішенням Між-
народного суду ООН від 03.02.09, що є остаточ-
ним і обов’язковим для виконання сторонами. 
Цим рішенням: 

1. Визначено координати точок лінії розмеж-
ування В(М)ЕЗ та континентального шельфу 
України та Румунії в Чорному морі.

2. Визначено статус о. Зміїний – як острова, 
але, оскільки він віддалений від материкової те-
риторії, не враховано його вплив на формуван-
ня лінії розмежування.

3. Підтверджено належність о. Зміїний Укра-
їні та існування територіального моря України 
(12 морських миль) навколо нього.

4. Визначено, що острів Зміїний не дає під-
став для поширення В(М)ЕЗ України за межі, 
визначені встановленою Міжнародним судом 
серединної лінії [5].

Водночас невирішеними залишаються окре-
мі територіальні питання, що негативно впливає 
на відносини між двома країнами. Це стосуєть-
ся різних позицій сторін щодо сутності та шляхів 
вирішення проблеми навколо каналу «Дунай – 
Чорне море». Відновлення української сторо-
ною судноплавства каналу на Кілійському гирлі 
Дунаю викликало різні тлумачення де ж саме 
проходить державний кордон між обома дер-
жавами. Причиною цього конфлікту Бухарест 
називає будівництво каналу в заповідній зоні, 
що суперечить нормам міжнародного права з 
питань охорони довкілля. Відповідно ж до оцінок 
Мінтрансу України, відновлення судноплавства 
по каналу «Дунай – Чорне море» збільшить до 
60% вантажопотоку в українській дельті річки. Ця 
суперечка спричинена переважно господарськи-
ми інтересами країн, відсутність шляхів її розв’я-
зання додатково політизує цю проблему [6].

Інше, не менш проблемне питання територій 
для України – це демаркація російсько-україн-
ського кордону. Після розпаду СРСР кордон між 
Україною та Російською Федерацією в акваторії 
Азовського моря залишився документально не 
визначеним. Складність переговорного процесу 
з делімітації та демаркації державного кордону 
України з державами колишнього радянсько-
го союзу полягає в тому, що норми, записані в 
Конституціях СРСР 1924, 1936 і 1977 років у ча-
стині встановлення кордонів союзних республік 
вищими органами влади СРСР, як правило, не 
виконувались, тому відображення цих кордонів 
на нових топографічних картах «незалежних 

держав» не завжди відповідало дійсності. Рі-
шення вищих органів влади щодо розмежуван-
ня територій союзних республік мали, як пра-
вило, коротку описову частину, а картографічні 
матеріали як обов’язковий додаток найчастіше 
взагалі випадали з поля зору. Незважаючи на 
це, недоторканність території та державного 
кордону України Росія визнала 1997 року у ве-
ликому договорі «Про дружбу та співробітни-
цтво між Україною та Російською Федерацією». 

Делімітацію сухопутної ділянки завершено, 
та питання її демаркації залишається відкри-
тим. Угода між Україною і Російською Федера-
цією про демаркацію україно-російського дер-
жавного кордону підписана у травні 2010 року, 
але сам процес демаркації не розпочато. На 
спільних кордонах є ділянки місцевості загаль-
ною протяжністю 84,7 км, на яких лінія кордо-
ну, проведена під час делімітації, не збігаєть-
ся з лінією адміністративного розподілу між 
колишніми УРСР та РРФСР. Такі ділянки є в 
Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій 
областях. 

Неврегульованим на міждержавному рівні 
є питання щодо руху осіб, транспортних засо-
бів і вантажів транзитними ділянками авто-
мобільних та залізничних доріг. Рух на таких 
ділянках здійснюється та контролюється на 
підставі домовленостей на рівні прикордонних 
представників обох сторін. Крім того, терито-
рією Луганської області проходять залізничні 
колії Південно-Східної та Північно-Кавказської 
залізниці РФ загальною протяжністю майже 
26 км. При цьому залізнична колія неоднора-
зово перетинає україно-російській державний 
кордон, а поїзди здійснюють зупинки на заліз-
ничних станціях, розміщених на території як 
України, так і Росії, де відсутні пункти пропус-
ку. Також невирішеним є питання щодо визна-
чення правового статусу земельних ділянок та 
майна Південно-Східної і Північно-Кавказської 
залізниць Російської Федерації. Така ситуація 
негативно впливає на забезпечення належного 
режиму державного кордону та ускладнює про-
тидію протиправній діяльності на кордоні.

На спільних морських кордонах делімітацію 
проведено, а питання демаркації залишились 
без розгляду. Оскільки російська сторона вису-
нула низку претензій на українську територію в 
районі о. Тузла та залишається проблема ви-
значення статусу Азовського моря та Керчен-
ської протоки, сторони відклали розгляд цих 
спірного питання. У результаті з тексту дого-



Серія: Державне управління, 2017 р., № 2 (58)

81

вору про режим державного кордону вилучені 
статті щодо визначення морських кордонів між 
державами. У ст. 5 Договору визначено, що ви-
рішення питань спільних морських просторів 
здійснюється за домовленістю між сторонами 
відповідно до норм міжнародного права. Азов-
ське море та Керченська протока визнані вну-
трішніми водами України та РФ. Розмежуван-
ня Азовського моря та акваторії Керченської 
протоки здійснюється відповідно до угод між 
сторонами. На сьогодні такі угоди відсутні. Пе-
реговори з розмежування Азовського і Чорно-
го морів та Керченської протоки ведуться ще 
з 1996 року, проте позиції сторін залишаються 
неузгодженими. Основна причина – небажан-
ня російської сторони визнати колишній адмі-
ністративний кордон між УРСР та РРФСР як 
державний кордон між Україною і РФ. Охорона 
державного кордону в Азовському й Чорному 
морях та Керченській протоці здійснюється по 
лінії, визначеній у розпорядженні Президента 
України, яку російська сторона не визнає. 

Певна невизначеність залишається і на кор-
доні Україні з Білоруссю, парламент якої уже 
понад 10 років не може ратифікувати Договір 
про державний кордон, підписаний і ратифі-
кований в Україні ще 1997 року. Але, попри 
це, з Республікою Білорусь у нас немає тери-
торіальних спорів, як з Російською Федераці-
єю. Цей договір фактично діє, і прикордонни-
ки обох країн керуються ним у своїй роботі. 
Українсько-білоруський кордон делімітований, 
і після ратифікації договору білоруською сто-
роною розпочнеться його демаркація. До речі, 
у договорі міститься норма про те, що сторо-
ни зобов’язуються провести демаркацію цього 
кордону. В українсько-російському ж договорі 
такої норми немає. Російська сторона свого 
часу категорично відмовилася включати її в 
текст документа.

Проблемні питання щодо правового статусу 
кордонів відсутні між Україною та Молдовою. 
Ділянка спільного державного кордону і делімі-
тована, і демаркована. Водночас існують деякі 
питання, що потребують договірно-правового 
оформлення в двосторонньому порядку: 

– не проведено демаркації центральної ді-
лянки українсько-молдовського державного 
кордону (придністровська ділянка);

– потребує вирішення питання про передачу 
у власність України ділянки автомобільної до-
роги Одеса – Рені в районі населеного пункту 
Паланка Республіки Молдова;

– не врегульовано порядок руху осіб і тран-
спортних засобів транзитними ділянками авто-
мобільних та залізничних доріг.

Вивчаючи систему внутрішньодержавного 
права в будь-якій сфері, ми неодмінно стикає-
мося з проблемою його співвідношення з між-
народним правом. У світі існують три основні 
концепції співвідношення міжнародного і вну-
трішньодержавного права: два різновиди мо-
ністичної (примат міжнародного права і примат 
внутрішньодержавного права) і дуалістична [7].

Суть моністичної концепції полягає у визнан-
ні існування єдиної системи права, складови-
ми частинами якої є як міжнародне, так і наці-
ональне право. При цьому пріоритет має або 
міжнародне, або національне право.

Дуалістична теорія, навпаки, визнає само-
стійний характер двох систем права, тобто са-
мостійне їх існування та взаємодію між ними. 
Панівним є дуалістичний підхід. В умовах су-
часного історичного процесу у співвідношенні 
внутрішньодержавного і міжнародного права 
визначився примат міжнародного права. Такий 
висновок можна зробити, аналізуючи законо-
давчу практику багатьох країн.

Прямий вплив міжнародного права на наці-
ональне право виражається в деяких аспектах. 
Такий вплив можна прослідити, наприклад, у 
прямому закріпленні в конституціях більшості 
держав світу та інших законодавчих актах за-
гальних принципів і норм міжнародного права, 
а також через проголошення міжнародних дого-
ворів, укладених державою, складовою части-
ною її національної правової системи.

Подібна практика є досить поширеною як у 
високорозвинених країнах традиційної, «ста-
рої» демократії, так і в новоутворених на те-
риторії колишнього СРСР державах – «нових 
демократіях». Так, у ст. 9 Конституції України 
говориться, що «чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного зако-
нодавства України». 

Аналогічні положення, що проголошують 
визнані державами договори та інші міжна-
родно-правові акти складовими частинами їх-
нього національного права, містяться також у 
конституціях інших країн. Більш того, у деяких 
з них вказується на те, що в разі колізії норм 
міжнародного та національного права пріоритет 
віддається міжнародному праву. Наприклад, 
Конституція Грузії проголошує, що «міжнарод-
ні договори або угоди Грузії, які не суперечать 
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Конституції, мають переважну юридичну силу 
щодо внутрішньодержавних нормативних ак-
тів» [8].

Висновки. Підводячи підсумок щодо співвід-
ношення міжнародного і національного права, 
що визначають статус державного кордону Укра-
їни, треба зазначити, що механізми мирної тран-
сформації Європи, які були закладені в Статуті 
ООН, Хельсінкських угодах та інших міжнарод-
них актах, багато в чому втратили актуальність. 
Зміна політичної карти світу, деградація «бло-
кової системи» і поява десятків нових держав 
вимагають нових принципів глобальної взаємо-
дії в регулюванні статусу державних кордонів.

Щоб уникнути порушення норм, що визна-
чають статус державного кордону України, по-
передження політичного тиску з боку окремих 
держав, які зазіхають на її державну територію, 
необхідно дотримуватися таких напрямів:

– відпрацювання нормативно-правових 
актів, які регламентують договірно-правове 
оформлення державного кордону, розмежу-
вання континентального шельфу та виключних 
економічних зон із суміжними державами;

– органам державної влади, що представляє 
Україну в міжнародних відносинах, відстоювати 
позицію про необхідність перегляду механізму 
мирного співіснування держав як основного 
принципу Статуту ООН і ухвалення нових меха-
нізмів, що визначать нові можливості міжнарод-
ної взаємодії та забезпечать безпеку в Європі;

– у зв’язку з дедалі більшою інтеграцією Укра-
їни в міжнародне співтовариство потрібно, щоб 
закріплений у Конституції примат міжнародно-
го права над національним полягав у необхід-
ності приведення українського законодавства 
про статус державного кордону у відповідність 
з міжнародними угодами, обов’язковими для 
суміжних держав (наприклад, узгодження норм 
в модельних законах СНД «Про прикордонної 
безпеки» та «Про державний кордон»);

– налагодження тісної співпраці з поліцей-
ськими та аналогічними спеціальними ор-
ганами суміжних держав щодо підвищення 
ефективності боротьби зі транскордонною 
злочинністю;

– вдосконалення практики обміну інформації 
з поліцейськими службами зарубіжних країн та 
використанні інформації, що надходить від за-
рубіжних колег, з її подальшим відпрацюванням 
та реалізацією під час оперативно-розшукової 
діяльності органів охорони кордону;

– виконання спільних програм і планів спів-
робітництва Державної прикордонної служби 
України з інституціями Євросоюзу та НАТО, з 
державами учасницями ГУАМ.
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Мостова К. В. Проблематика соотношения международного и внутригосударственно-
го законодательства, определяющего статус государственной границы Украины

В статье рассматриваются монистическая и дуалистическая теории соотношения 
международного и внутригосударственного законодательств, определяющих статус 
государственных границ, современные международные проблемы регулирования статуса 
границ и выносятся предложения о путях их преодоления.

Ключевые слова: государственная граница, статус государственной границы, между-
народно-правовое регулирование статуса государственных границ, конвенция, соглаше-
ние, договор.

Mostova K. V. The issue of the relationship between international and domestic law that 
determines the status of the state border of Ukraine

The article deals with the monistic and dualistic theories of correlation of international and 
intrastate legislation denoting the state border status and modern international problems of border 
status regulation. Besides, the ways of solution of the problems are suggested.

Key words: state border, state border status, international legal regulation of state border status, 
convention, agreement, contract.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
інформаційного суспільства все більшого зна-
чення набувають нові концепції розвитку дер-
жавного управління, які застосовують новітні 
технології та враховують потреби, що утворю-
ються через розвиток телекомунікаційних сис-
тем. Саме концепція електронного урядування 
є однією із сучасних концепцій, на які покладені 
основи розвитку інформаційного суспільства, а 
також в ньому закріплені аспект і передумови 
покращення життєвого рівня громадян та ефек-
тивного забезпечення їх потреб та надання по-
слуг на високому рівні. Використання концепції 
електронного урядування забезпечить відкри-
тість і прозорість діяльності органів влади, що, 
у свою чергу, підвищить рівень довіри громадян 
до влади, забезпечить вищий рівень ефектив-
ності та витратності на адміністрування.

В Україні електронне врядування почали 
впроваджувати з ухваленням Закону України 
«Про Національну програму інформатизації» 
від 04.02.1998 р. [1]. Хоча з цього часу пройшло 
майже 20 років процесу реформування та до-
сягнення значних результатів, які задовольни-
ли в повній мірі потреби громадян, актуальним 
залишається питання щодо адаптації досві-
ду зарубіжних країн в застосуванні принципів 
електронного врядування у вітчизняній систему 
управління. Виникає потреба доопрацювання 
основних аспектів і механізмів електронного 
урядування в Україні. Необхідно зауважити, 
що вдосконалення системи електронного уря-
дування на всіх рівнях влади підвищить рівень 
надання публічних управлінських послуг і тим 
самим забезпечить задоволеність громадян 
якістю та швидкістю надання їм послуг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У вітчизняній науковій літературі питанню впро-
вадження концепцій електронного урядування 
приділили значну увагу в своїх дослідженнях 
та публікаціях такі науковці, як О.І. Архипська, 
О.А. Баранов, М.Г. Ватковська, Н.В. Грицяк, 
О.П. Голобуцький, М.С. Демкова, І.П. Лопушин-
ський, Л.О. Матвейчук, І.М. Олійченко та інші. 
Важливий внесок у дослідження проблем та 
можливостей розвитку роблять фахівці Органі-
зації Об’єднаних Націй, зокрема вони визнача-
ють індекси розвитку електронного урядування 
у світі.

Мета статті. Головна мета статті полягає в 
розгляді концепції електронного урядування як 
одного з елементів удосконалення вітчизняної 
системи публічного управління.

Виклад основного матеріалу. Л.О. Матвей-
чук визначає електронне врядування як форму 
організації державного управління, яка шляхом 
широкого застосування новітніх інформацій-
но-телекомунікаційних технологій забезпечує 
якісно новий рівень відкритої взаємодії держа-
ви та суспільства, надання повного комплексу 
державних послуг для всіх категорій громадян 
та суб’єктів господарювання [8].

У «Концепції розвитку електронного уря-
дування в Україні» зазначено, що електронне 
урядування – це форма організації державно-
го управління, яка сприяє підвищенню ефек-
тивності, відкритості та прозорості діяльності 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування з використанням інформацій-
но-телекомунікаційних технологій для форму-
вання нового типу держави, орієнтованої на за-
доволення потреб громадян [1].

© Неділько А. І., 2017
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Перш за все для ефективного дослідження 
питання модернізації чинної системи електро-
нного врядування необхідно проаналізувати ос-
новні проблеми у функціонуванні та реалізації 
принципів електронного врядування, розробити 
етапи, механізми та принципи впровадження й 
розвитку нормативно-правового, організацій-
но-методологічного, інформаційно-технічного, 
кадрового та фінансово-матеріального забез-
печення процесу створення системи електро-
нної взаємодії органів влади та громадян [7].

На нашу думку, великим кроком у закладенні 
основних принципів електронного урядування в 
Україні стала Концепція розвитку електронного 
урядування в Україні від 13.12.2010 року [7] та 
Концепція розвитку електронних послуг в Укра-
їні від 16.11.2016 року [4]. Однак ці Концепції 
не вирішили всіх проблем, тому на сьогодні іс-
нують не вирішені раніше питання, основними 
з яких є: стандартизація електронних адміні-
стративних послуг; впровадження електронної 
ідентифікації фізичних та юридичних осіб у 
державних інформаційно-телекомунікаційних 
системах; формування єдиного підходу до за-
провадження електронного документообігу та 
електронної взаємодії державних і місцевих ор-
ганів влади тощо.

Впровадження електронного урядування є 
складним процесом, що потребує значних ма-
теріальних, інтелектуальних та фінансових ре-
сурсів та вимагає вирішення комплексу, право-
вих, організаційних і технологічних проблем.

У сучасному українському суспільстві діяль-
ність органів державної влади трансформуєть-
ся в бік якісних змін шляхом використання но-
вітніх інформаційно-комунікаційних технологій. 
Новітні інформаційно-комунікаційні технології – 
це сукупність сучасних електронних технічних 
засобів і програмного забезпечення, а також 
організаційних форм і методів їхнього застосу-
вання в інформаційній роботі, спрямованій на 
ефективне використання інформаційних ресур-
сів. В органах державної влади новітні інформа-
ційно-комунікаційні технології подані не тільки 
засобами інформатизації на основі комп’юте-
рів, різними методами вирішення завдань, але 
й принципово новими формами діяльності цих 
структур.

Схвалена Концепція розвитку електронних 
послуг в Україні року достатньо повно регла-
ментує механізм розвитку системи надання 
електронних послуг, який відповідає всім су-
часним потребам інформаційного суспільства; 

відповідно до даної концепції буде розроблено 
єдину інформаційно-телекомунікаційну інфра-
структуру [4].

Громадяни України з кожним роком все ак-
тивніше освоюють сучасні інформаційно-кому-
нікативні технології, використовують їх в осо-
бистому, громадському та професійному житті, 
впроваджують у бізнес-процеси, що дозволяє 
оптимізувати часові та матеріальні витрати, та 
тим самим допомогти збільшити їх ефектив-
ність. Тому зацікавленість громадян у реаліза-
ції концепції електронного урядування також 
постійно зростає, адже на сьогодні основні 
елементи концепції електронного урядування 
уже починають діяти. Створюють портали, де 
громадяни можуть переглядати необхідну їм 
інформацію та оформлювати заявки. Але біль-
шість створених систем працює не повноцінно, 
а також виникає проблема зручності доступу в 
кожну систему.

Незважаючи на таку активність та зацікав-
леність суспільства у якнайшвидшому та ефек-
тивному впровадженні концепції електронного 
урядування в систему державного управлін-
ня, необхідно зауважити, що державні устано-
ви та організації досить повільно реагують на 
зростання запитів суспільства стосовно викори-
стання у своїй діяльності сучасних інформацій-
но-комунікативних, зокрема мережевих, техно-
логій, що дають змогу покращити та прискорити 
процес взаємодії органів державної влади та 
місцевого самоврядування між собою, з грома-
дянами і суб’єктами господарювання. Такій ситу-
ації сприяє недостатність фінансування органів 
державної влади, особливо на місцевому рівні; 
складність узгодження інформаційних систем, 
які були введені в експлуатацію в різний час та 
мають суттєві відмінності у своїй архітектурі та 
протоколах обміну інформації і даних; обмеже-
ність можливостей систем електронного доку-
ментообігу, недостатній рівень знань щодо ос-
новних характеристик та позитивних наслідків 
впровадження електронного урядування серед 
службовців державних установ та організацій, 
представників місцевого самоврядування та 
й самих громадян. Ситуацію також ускладнює 
погана координація суб’єктів, зацікавлених у 
впровадженні інструментів електронного уряду-
вання, відсутність дієвих механізмів контролю 
у сфері електронного урядування та інформа-
тизації, а також відсутність загальноприйнятих 
стандартів щодо впровадження та оцінювання 
рівня розвитку електронного урядування.



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

86

Окремою проблемою є низький рівень 
комп’ютерної грамотності державних службов-
ців та посадових осіб місцевого самовряду-
вання, нестача закладів, здатних інформувати 
населення щодо переваг і можливостей елек-
тронного урядування, а також забезпечити якіс-
ну підготовку та підвищення кваліфікації відпо-
відних кадрів тощо [5].

Також необхідно зазначити, що поряд із дефі-
ніцією «електронне урядування» застосовують 
такі поняття, як «електронний уряд» та «елек-
тронні послуги», які є складовими елементами 
чинної концепції. Г.Г. Почепцов зазначає, що 
електронний уряд – це не просто система на-
дання державою та її органами послуг (у тому 
числі й відповідної інформації) громадянам на 
основі їх активної взаємодії за допомогою су-
часних інформаційних і комунікаційних техно-
логій, а передусім модернізація самого проце-
су державного управління відповідно до нових 
умов суспільного розвитку [7, с. 398]. У свою 
чергу, електронні послуги передбачають надан-
ня в електронній формі урядової інформації, 
програм і напрямів діяльності уряду, формуван-
ня стратегій задля розв’язання найважливіших 
суспільних проблем, отримання громадянами 
різних довідок і документів.

Електронні послуги займають важливе місце 
у функціонуванні електронного урядування, від 
якості їх надання залежить зв’язок між держа-
вою та громадянами, ефективність всієї кон-
цепції та вдоволеність суспільства загалом.

Спеціалісти та науковці у сфері реалізації 
електронного урядування виділяють від трьох 
до п’яти стадій розвитку електронних послуг 
(онлайн-послуг), зокрема в документах ООН 
найчастіше наводиться така класифікація ста-
дій розвитку електронних послуг.

Перша, найпростіша стадія розвитку 
онлайн-послуг передбачає висвітлення на уря-
дових сайтах інформації щодо політики їхньої 
діяльності, принципів управління, структури, 
контактної інформації, правил та правових за-
сад їх функціонування, режиму роботи та видів 
послуг, які вони надають. Також там можуть роз-
міщуватися новини державних установ та міс-
титися посилання на інші електронні ресурси.

Друга стадія зрілості онлайн-послуг харак-
теризується досконалою односторонньою ко-
мунікацією або наявністю найпростіших видів 
двостороннього зв’язку державного органу та 
громадян. На таких ресурсах передбачена мож-
ливість завантаження бланків заяв або форм для 

подальшого друку та замовлення громадянами 
державних послуг послуги офлайн, програван-
ня відео- та аудіофайлів, вибору мови представ-
лення інформації. Окремі сайти з цієї категорії 
дають змогу відправити електронну заявку на 
отримання певної послуги в офлайн-режимі.

Третьою стадією зрілості онлайн-послуг 
є так звані трансакційні послуги. На цій стадії 
державні сайти забезпечують двосторонню 
комунікацію з громадянами, даючи їм змогу в 
тому числі замовляти й отримувати певну ін-
формацію щодо державної політики, програм 
і правил, здійснювати онлайн ряд фінансових 
та нефінансових операцій, зокрема це отри-
мання сертифікатів, ліцензій, дозволів на певну 
діяльність, подача декларацій, сплата податків 
тощо). Враховуючи характер здійснюваних опе-
рацій, на цьому етапі розвитку онлайн-послуг 
на сайтах державних органів вже реалізовані 
деякі форми електронної аутентифікації особи.

На четвертій стадії розвитку урядові сайти 
кардинально змінюють концепцію свого функ-
ціонування, переорієнтовуючись на активний 
обмін інформацією та даними з громадянами 
із широким залученням інтерактивних інстру-
ментів взаємодії по всій горизонталі та верти-
калі влади. Державні органи через свої сайти 
надають громадянам повний спектр типових та 
індивідуальних послуг, залучають їх до активної 
участі в управлінні, надаючи для цього повно-
цінні можливості та інструменти [6, c. 194-196].

Відповідно до цієї класифікації сайти наших 
державних органів перебувають на першій-тре-
тій стадіях розвитку онлайн-послуг, що детермі-
нується складним комплексом таких факторів, 
як обсяги асигнувань на розвиток електронного 
урядування в даному регіоні та державному ор-
гані, віддаленість від адміністративного центру, 
зацікавленість керівників та особиста мотивація 
посадових осіб різного рівня, вміння та навички 
державних службовців, рівень їх загального на-
вантаження, гнучкість організаційної та управ-
лінської структури тощо.

Отже, удосконалення чинної концепції елек-
тронного урядування в Україні позитивно впли-
не на проведення ряду реформ в українському 
суспільстві та розбудови соціальної держави 
з урахування громадської думки, що загалом 
знизить навантаження на державні органи. 
Тобто ефективне функціонування електронно-
го урядування допоможе вдосконалити систе-
му публічного управління, зокрема на місцево-
му рівні. 
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Українське суспільство потребує від держа-
ви надання ефективних, швидких та якісних 
послуг, і в цьому аспекті найкраще підійде за-
стосування принципів електронного урядуван-
ня, переведення максимальної кількості адмі-
ністративних послуг в електронний формат, що 
уже активно застосовується багатьма країнами. 
Саме такі зміни підвищать ефективність, якість 
та швидкість роботи центрів надання адміні-
стративних послуг, адже це скоротить черги, 
розвантажить працівників, зменшить витрати 
на утримання, надасть ряд інших переваг. Тому 
вдосконалення та продовження застосування 
концепції електронного урядування необхідне 
для подальшого розвитку публічного управлін-
ня в Україні.

Висновки та пропозиції. Ефективність та 
рівень розвитку системи публічного управління 
залежить від низки чинників, але особливе міс-
це у формуванні цієї системи відіграють загаль-
ноприйняті концепції та їх застосування в краї-
ні. Україна позиціонує себе як сервісну державу, 
тобто в публічному управлінні надання послуг 
громадянам перебуває на високому рівні, але в 
цій характеристиці необхідно враховувати фак-
тор розвитку інформаційних технологій, якщо 
декілька років тому громадяни стояли в чергах 
у різні державні структури та приватні організа-
ції, сьогодні вони можуть не виходячи з дому 
вирішити низку необхідних їм питань. А для того 
щоб забезпечити максимальну комфортність 
та доступ громадян до інформації та ресурсів, 
необхідно на державному рівні закріпити прин-
ципи функціонування електронних систем та 
кабінетів. Для цього треба розробити дієве та 
перспективне впровадження нових інновацій-
них підходів до вирішення даної проблеми, що 
пропонує концепція електронного урядування. 
Концепція електронного урядування ефективно 
діє в багатьох країнах світу та підтримує сис-
теми публічного управління в країнах, адже пу-
блічне управління, по суті, більш наближене до 
громадян, ніж державне управління. 
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Недилько А. И. Концепция электронного управления как элемент совершенствования 
системы публичного управления

В статье исследуются основные теоретические аспекты концепции электронного 
управления. В частности, рассматривается возможность их применения для совершен-
ствования современной системы публичного управления в Украине. Указаны основные про-
блемы, возникающие при реализации электронного управления в Украине.

Ключевые слова: электронное управление, публичное управление, государственное 
управление, концепция, управления, местный уровень, электронные услуги.

Nedilko A. I. The concept of E-government as an element of improving the public adminis-
tration system 

The article studies the main theoretical aspects of the concept of electronic control. In particular, 
the possibility of their application for improving the modern system of public administration in Ukraine 
is being considered. The main problems arising in the implementation of e-government in Ukraine 
are indicated.

Key words: E-government, public administration, public administration, concept, management, 
local level, electronic services.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ В УКРАЇНІ  
ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО 
КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Фізична культура та спорт посідають важливе місце в житті суспільства. Ключову роль 

у їх розвитку відіграє грамотно організоване державне управління. Правове забезпечення 
функціонування фізкультурного руху в поєднанні зі спортом вищих досягнень – один із на-
прямів гармонізації суспільних відносин. Разом із тим існує необхідність вивчення накопиче-
ного досвіду з метою напрацювання рекомендацій науковців щодо подальшого вдосконален-
ня діяльності місцевих органів влади з організації занять фізичною культурою і спортом 
вищих досягнень.

Ключові слова: державне управління, фізкультура і спорт.

Постановка проблеми. Фізична культура і 
спорт в Україні належать до важливих факторів 
оздоровлення населення, сприяють збережен-
ню генофонду нації. Спортивно-фізкультурному 
руху відводиться статус одного з пріоритетів 
соціальної політики держави. Усі громадяни на-
шої держави мають право на заняття фізичною 
культурою і спортом. З метою забезпечення цьо-
го права функціонує державна система дитячих 
дошкільних установ, учбових закладів, дитя-
чо-юнацьких спортивних шкіл, добровільних 
фізкультурно-оздоровчих спортивних об’єднань 
громадян за місцем проживання й навчання, 
а також роботи, в місцях масового відпочинку, 
установах з надання платних послуг. Громадяни 
мають право на добровільних засадах створю-
вати фізкультурні та спортивні об’єднання, лю-
бительські та професійні спортивні клуби, асо-
ціації та прирівняні до них організації, що діють 
відповідно до чинного законодавства України та 
статутів міжнародних організацій та об’єднань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок в опрацювання теоретичних 
засад і практичних кроків державного управлін-
ня галуззю фізичної культури і спорту в Україні 
належить О. Ждановій [1], Ю. Мічуді [2], В. Му-
дрику [3], І. Приходько [4] та іншим науковцям.

Мета нашого дослідження – визначитися з 
особливостями фізичної культури і спорту як ок-
ремої галузі народного господарства. Система 
фізичної культури в Україні має у своєму складі 
велику кількість підсистем – організацій. Зага-
лом усі складові системи можна поділити на три 

групи: державні, громадські та комерційні орга-
нізації. На законодавчому рівні громадянам на-
дається забезпечений державною необхідний 
єдиний стандарт фізичного виховання, обсягу 
і складу послуг у сфері фізичної культури та 
спорту, а також гарантуються рівні для всіх гро-
мадян правові можливості фізичного вдоско-
налення, в тому числі оволодіння спортивною 
майстерністю для всіх бажаючих, заохочується 
діяльність, що сприяє розвитку фізичної культу-
ри та спорту і укріпленню здоров’я людини [5].

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. З моменту створення спеціального Мініс-
терства молоді та спорту, яке зазнало числен-
них реорганізацій, фізична культура і спорт 
стали самостійною галуззю народногосподар-
ського комплексу, де склалася власна система 
управління, матеріально-технічний і кадровий 
потенціал, система спеціалізованих фізкультур-
но-оздоровчих і спортивних установ, організа-
цій та учбових закладів. Для цієї галузі з метою 
її успішного функціонування розроблені основні 
нормативно-правові акти. Закон України «По 
фізичну культуру і спорт» [6], а також держав-
на Програма розвитку фізичної культури і спор-
ту націлені на використання засобів фізичної 
культури і спорту в інтересах особистості та 
суспільства, насамперед для дітей і учнівської 
молоді, на організацію занять фізичною культу-
рою і спортом у державній системі виховання 
й освіти. Велике значення відводиться держав-
ним заходам із формування здорового способу 
життя населення, а також програм, що направ-
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лені на подолання наркоманії, алкоголізму, тю-
тюнопаління та інших шкідливих звичок. Час від 
часу здійснюються заходи, що передбачають 
проведення в учбових закладах днів здоров’я, 
оглядів-конкурсів на кращу спортивну базу, кра-
щу організацію фізкультуро-оздоровчої та спор-
тивно-масової роботи за місцем праці або про-
живання, кадрове зміцнення галузі.

Однією з особливостей сфери професій-
них спортивних відносин є види професійного 
спорту. З огляду на види професійного спорту 
необхідно виділяти відносини, що складаються 
в кожному виді спорту (наприклад, футболі, во-
лейболі, баскетболі, тенісі, боксі, шахах тощо). 
Якщо досліджувати відносини, що складаються 
в різних видах спорту, можемо зауважити спе-
цифічні особливості, характерні для кожного з 
них. З одного боку, маємо справу з правовими 
актами, що регулюють діяльність у цій галузі, 
обов’язкові до застосування у всіх видах спорту, 
тобто мають універсальний характер. З іншого 
боку, на рівні підзаконних актів, особливе місце 
серед котрих займають локальні (корпоратив-
ні) акти професійних спортивних організацій, 
здійснюється регулювання, що має специфіку й 
особливості в кожному виді спорту.

«На сучасному етапі наша держава намага-
ється створити цілісну програму соціально-е-
кономічного розвитку, реформувати економіку, 
забезпечити необхідні механізми господарю-
вання, відповідну фінансово-бюджетну систему. 
Радикальні зміни в системі управління об’єктив-
но ведуть до змін соціально-культурного секто-
ра, складовою частиною якого є фізична культу-
ра та спорт. Нові функції галузевих міністерств 
і відомств, переосмислення їхньої ролі у сфері 
управління викликають необхідність внесення 
відповідних змін у положення, що регламен-
тують роботу цих органів. Доцільно зазначи-
ти, що нормативно-правова база в Україні до-
статньо напрацьована та може бути надійним 
підґрунтям для забезпечення сталого розвитку 
сфери фізичної культури та спорту.

Основним завданням управління сферою 
фізичної культури та спорту є забезпечення 
реалізації державної політики з питань надан-
ня фізкультурно-спортивних послуг населенню. 
Фізична культура і спорт за останній період часу 
стали однією з найважливіших сфер людської 
діяльності; величезні досягнення в цій галузі 
стали основою багатьох соціальних і науко-
во-технологічних перетворень у суспільстві. 
Місце фізичної культури і спорту в житті суспіль-

ства багато в чому визначається тією роллю, що 
відіграють у суспільному розвитку фізичне здо-
ров’я, знання людей, їхня фізична дієздатність, 
уміння й навички, можливості розвитку своїх 
професійних і особистісних якостей» [7, с. 191]. 
У сучасних умовах відбувається посилення 
державного регулювання та сприяння розвитку 
надання фізкультурно-спортивних послуг.

Закон України від 24 грудня 1993 р. «Про фі-
зичну культуру і спорт» [8] визначає правові, соці-
альні, економічні та організаційні засади фізичної 
культури і спорту в Україні, участь державних ор-
ганів, посадових осіб, а також підприємств, уста-
нов, організацій незалежно від форм власності у 
зміцненні здоров’я громадян, досягненні високо-
го рівня працездатності та довголіття засобами 
фізичної культури, спорту та туризму. «Спеціаль-
ні функції державного управління відображають 
особливий зміст окремих впливів, зумовлений 
різноманітністю багатьох взаємодіючих в управ-
лінні компонентів і які реалізуються, як прави-
ло, в окремих сферах, галузях або на ділянках 
державного управління і визначаються в основ-
ному запитами об’єктів управління» [9, c. 175].

Особливістю управління в галузі фізичної 
культури і спорту органами загальної компетен-
ції є те, що вони здійснюють зазначену діяль-
ність і разом із тим розв’язують інші завдання, 
віднесені до їхньої компетенції – розвиток еко-
номіки, соціальної сфери, національної безпеки 
та оборони тощо. Органи міжгалузевої компе-
тенції координують діяльність інших органів ви-
конавчої влади з вирішення окремих питань мі-
жгалузевого характеру. Цю групу представлено 
переважно державними комітетами (державни-
ми службами) та деякими міністерствами (на-
приклад, у сфері спорту Міністерством фінансів 
тощо). На відміну від них, для органів галузевої 
(спеціальної) компетенції управління в галузі фі-
зичної культури і спорту є основним або одним з 
основних напрямів їхньої діяльності [11, с. 268].

Кожна система управління завжди орієнто-
вана на досягнення певної мети. Не є винятком 
і система державних органів управління фізич-
ною культурою і спортом. Діяльність системи 
державних органів управління спрямована на:

– здійснення єдиної державної політики в га-
лузі фізичної культури і спорту;

– напрацювання концепцій розвитку фізичної 
культури і спорту в Україні та методів їх реалізації;

– розроблення державної програми розвит-
ку фізичної культури і спорту та координацію її 
виконання;
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– наукове обґрунтування системи фізичного 
виховання і оздоровлення населення, розвиток 
дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досяг-
нень, координація фізкультурно-спортивної ро-
боти серед людей з особливими потребами;

– удосконалення системи науково-методич-
ного забезпечення в галузі фізичної культури і 
спорту;

– визначення в межах повноважень потреби 
у фахівцях фізкультурно-оздоровчого та спор-
тивного профілю і сприяння у підготовці та пе-
репідготовці таких фахівців;

– організацію і проведення Всеукраїнських і 
міжнародних спортивних заходів;

– забезпечення підготовки до міжнародних 
змагань спортивних команд за видами спорту;

– пропаганду фізичної культури і спорту;
– розвиток міжнародної співпраці в царині 

фізичної культури і спорту;
– здійснення контролю за дотриманням за-

конодавства в галузі фізичної культури і спорту.
Чинна структура управління фізичною куль-

турою і спортом, ефективність її функціонуван-
ня, нормативно-правова основа її діяльності за-
лишаються одними з найважливіших проблем, 
вирішення яких дозволить підвищити масовість 
фізкультурно-спортивного руху в Україні.

«На особливу увагу заслуговує питання побу-
дови управління фізичною культурою і спортом 
для всіх на місцевому або регіональному рівні. 
Спортивні послуги населенню, що надаються в 
рамках спорту для всіх, мають ряд особливос-
тей, серед яких основними можна назвати їх 
високі капітало- і інформоємність. Будівництво 
й оснащення фізкультурно-спортивної споруди 
вимагає значних капіталовкладень, а тенденція 
розширення послуг, що надаються, включення 
додаткових і супутніх послуг у комплекс обслу-
говування населення утворює стійку передумо-
ву збільшення цих витрат. Аналогічна тенденція 
стосується трудових ресурсів: постійно не лише 
підвищується безпосередньо кваліфікація тре-
нерського й управлінського персоналу, а й зро-
стають вимоги до їхньої роботи – збільшується 
інформаційне навантаження, з’являються нові 
методики, засоби і методи тренування тощо» [12].

Висновки. У підсумку маємо підстави зазна-
чити, що фізична культура і спорт в незалежній 
Україні поетапно перетворюються на самостій-
ну галузь народного господарства, яка вимагає 
певних змін у підходах до формування системи 
державного управління нею. Є нагальна потре-
ба в завершенні правового, організаційного й 

управлінського регулювання цією важливою га-
луззю. Фізична культура і спорт здатні не тільки 
формувати здоровий спосіб життя нації, забез-
печувати зростання авторитету країни на між-
народній арені, але й приносити реальну виго-
ду від участі та проведення спортивних заходів 
(бонуси спортсменам і командам за перемоги в 
міжнародних турнірах, прибутки від проведення 
міжнародних змагань, продаж спортивної сим-
воліки та інвентаря тощо).
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Никитенко С. В. Физическая культура и спорт в Украине как самостоятельная отрасль 
народнохозяйственного комплекса в системе государственного управления

Физическая культура и спорт занимают важное место в жизни общества. Ведущую роль 
в их развитии играет правильно организованное государственное управление. Правовое 
обеспечение функционирования физкультурного движения вместе со спортом высших до-
стижений – одно из направлений гармонизации общественных отношений. Вместе с тем 
существует необходимость изучения накопленного опыта с целью наработки рекомен-
даций ученых относительно дальнейшего усовершенствования деятельности местных 
органов власти по организации занятия физической культурой и спортом высших дости-
жений.

Ключевые слова: государственное управление, физическая культура и спорт.

Nikitenko S. V. Physical culture and sport in Ukraine as an independent branch of econo-
mic complex in the public administration system

 The physical culture and sport occupy an important place in life of society. A key role in their de-
velopment is occupied by the correctly organized state administration. Legal providing of functioning 
of athletic motion in combination with sport of higher achievements – one of directions of harmoni-
zation of public relations. At the same time, there is a necessity of study of the accumulated experi-
ence with the purpose of producing of recommendations of scientists on the further improvement of 
activity of local authorities with the purpose of organization of employments by physical culture and 
sport. Thus, different aspects of improving the arrangements of management of the subjects and the 
objects of physical training and sports administration, are considered in research works by V. Guzar, 
O.Zdanov, V. Zukov, V. Kudelko, J. Michuda, V. Mudryk, I. Prikhodko.

Key words: state administration, physical education and sport.
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Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ  
У ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ
У статті проведено аналіз поняттєво-категоріального апарату, зокрема понять «пу-

блічно-управлінські відносини» та «конфлікт інтересів». Запропоновано розкрити сутність 
поняття «публічно-управлінські відносини» через такі його складники, як «управлінські від-
носини», «публічність», «публічне право», «публічна влада», «публічне управління», з компа-
ративним аналізом поняття «державно-управлінські відносини». Розкрито поняття «кон-
флікт інтересів» з точки зору складової частини інституціональної теорії – теорії відносин 
«принципал – агент».

Ключові слова: принципал – агент, публічно-управлінські відносини, конфлікт інтересів, 
управлінські відносини, публічність, публічне право, публічна влада, публічне управління, дер-
жавно-управлінські відносини. 

Постановка проблеми. Проблема врегу-
лювання конфліктів інтересів у публічно-управ-
лінських відносинах – одна з найбільш гострих 
практичних проблем, яку можна розглядати з 
точки зору складової частини інституціональної 
теорії – теорії відносин «принципал – агент», де 
принципалом є суспільство, а агентом – органи 
публічної влади. Відносини між принципалом 
і агентом характеризуються тим, що суспіль-
ство делегує деякі певні права органам публіч-
ної влади, які зобов’язані згідно із суспільною 
угодою представляти його інтереси або іншої 
громади загалом. Агент має забезпечити досяг-
нення, дотримання та розвиток сучасних цивілі-
заційних і формаційних цінностей, цілей прин-
ципала, встановлених законодавчих норм, що 
сприяє розвитку суспільства.

Для пошуку оптимальних форм взаємодії ін-
ститутів публічної влади і суспільства, а також 
формування публічно-управлінських відносин, 
у структурі яких були б мінімізовані підстави для 
виникнення конфліктів інтересів, доцільно про-
вести аналіз поняттєво-категоріального апара-
ту, зокрема понять «публічно-управлінські від-
носини» та «конфлікт інтересів». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних засад конфлікту ін-
тересів приділяли увагу вітчизняні та зарубіжні 
науковці, зокрема Н. Байстрюченко, А. Гайдук, 
Д. Дєдов, М. Дженсен та У. Меклінг. У свою чер-
гу, термін «публічно-управлінські відносини» як 
саме відносини між органами публічної влади 
та всіма суб’єктами суспільства, до яких вхо-

дять суб’єкти економічної, політичної діяль-
ності, формальні та неформальні громадські 
об’єднання та організації, у сучасній науковій 
думці не має встановленого визначення. У цьо-
му контексті з’ясування сутності поняття «пу-
блічно-управлінські відносини» набуває осо-
бливої актуальності.

Отже, мета статті – визначити сутність по-
нять «публічно-управлінські відносини» та 
«конфлікт інтересів» з точки зору складової ча-
стини інституціональної теорії – теорії відносин 
«принципал – агент».

Виклад основного матеріалу. На нашу 
думку, сутність поняття «публічно-управлінські 
відносини» доцільно розкрити через такі його 
складники, як «управлінські відносини», «публіч-
ність», «публічне право», «публічна влада», «пу-
блічне управління» із компаративним аналізом 
поняття «державно-управлінські відносини».

М. Пундик вважає «управлінські відносини – 
різновид соціальних відносин, що віддзеркалю-
ють спосіб існування управлінських суб’єктів» 
[1, с. 47].

О. Васильєв розглядає державно-управлін-
ські відносини як «особливий вид суспільних 
відносин, що притаманні процесам державного 
управління, обумовлюють механізми формуван-
ня представницьких органів влади» [2, с. 105]. 
Вони «повинні забезпечувати (підвищувати) 
ефективність державного управління» [2, с. 105]. 

Якщо розглядати термін publicа, зазначимо, 
що в Давньому Римі це мало значення і «дер-
жавний», і «суспільний» [3, с. 16]. Досліджую-

© Образцова В. В., 2017



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

94

чи термін «публічність», А. Селіванов звертає 
увагу на юридичну ознаку присутності держави 
в суспільних відносинах, які врегульовані пози-
тивним правом, коли громадянин, сприймаючи 
Конституцію як Основний закон, погоджується з 
передачею державі окремих природних суб’єк-
тивних прав, які можуть відчужуватися [4, с. 32]. 
Публічність розглядається як поняття, якому 
характерна відкритість та гласність; з точки зору 
власності вона не є особистою, приватною, а 
належить громаді (різного рівня: як суспільству, 
так і територіальній, професійній тощо). Звід-
си публічність ґрунтується на питанні відносин 
між органами публічної влади та суб’єктами су-
спільства.

Розглядаючи поняття публічного права, слід 
акцентувати увагу на тому, що в його основі 
лежать державні інтереси, які досягаються зав-
дяки державним інститутам, що діють на заса-
дах влади і підпорядкування. О. Оболенський 
та С. Лукін стверджують, що публічне право як 
функціонально-структурна підсистема права 
унормовує суспільні, державні та міждержав-
ні відносини. В умовах глобалізації воно може 
набувати наднаціонального характеру в засто-
суванні визнаних світовим товариством ціннос-
тей, цілей і принципів, а також спрямоване на 
правове впорядкування міжнародних публічних 
відносин [5, с. 6]. 

Слід зауважити, що поняття публічного пра-
ва тісно пов’язане з поняттям публічної влади, 
де її суб’єкти керуються нормами першого. Як 
зазначає М. Вільгушинський, публічна влада 
є синтезом державної та політичної влади [6]. 
Тобто можна говорити про публічну владу як ор-
ганізацію політичного життя суспільства. Вона 
здійснюється за допомогою організованого 
апарату, використання примусу та права вида-
вати нормативні акти, що є обов’язковими для  
суспільства.

Термін «публічне управління» (з англійської 
мови “public management”), який замінив тер-
мін «публічне адміністрування» (з англійської 
мови “public administration”), вперше використав 
Десмонд Кілінг у 1972 р. Публічне управління 
він бачив як пошук у найкращий спосіб викори-
стання ресурсів задля досягнення пріоритетних 
цілей державної політики [7]. Публічне управ-
ління визначає ефективність функціонування 
системи політичних інституцій та є складовою 
частиною соціального управління; складається 
з державного та громадського управління, що 
діють в інтересах держави. 

Проаналізувавши вищевикладені поняття, 
можна запропонувати визначення поняття пу-
блічно-управлінських відносин. Публічно-управ-
лінські відносини – це системні відносини, що 
характеризуються взаємодією, взаємосприян-
ням та/або суперечностями (що можуть бути 
викликаними диспропорціями розвитку склад-
ників публічної сфери) між суспільством як 
принципалом та органами публічної влади як 
агентом, де системоутворювальним фактором 
є суспільно визначені цілі розвитку суспільства. 

Важливе місце в публічно-управлінських від-
носинах займає особистісний конфлікт інтересів.

Згідно з посібником Організації економічно-
го співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань 
врегулювання конфліктів інтересів у сфері пу-
блічної служби «конфлікт інтересів – це кон-
флікт між публічним обов’язком та особисти-
ми інтересами публічного службовця. У цьому 
конфлікті публічний службовець має приватні 
інтереси, які неналежним чином впливають на 
ефективність виконання ним своїх службових 
обов’язків та функцій» [8, с. 6].

З точки зору А. Гайдука, «конфлікт інтере-
сів виникає в ситуації, коли посадовець має 
приватні інтереси, які можуть впливати або 
видаються такими, що впливають на неупере-
джене й об’єктивне виконання його службових 
обов’язків» [9, с. 102].

На думку Д. Дєдова, «конфлікт інтересів – це 
суперечність між інтересами особи, які захище-
ні правом і повинні бути задоволені діями іншої 
уповноваженої принципалом особи (повірено-
го, агента, директора, довірчого керуючого) і 
особистими інтересами цієї особи» [10, с. 1].

Н. Байстрюченко вважає, що «конфлікт ін-
тересів визначається необхідністю підвищення 
статусу, влади менеджера підприємства, на-
явність особистої зацікавленості окремих груп 
носіїв інтересів, а також можливістю порушення 
законних інтересів окремих груп зацікавлених 
осіб» [11].

Згідно з Майклом Дженсеном та Уільямом 
Меклінгом, конфлікт інтересів агентів і прин-
ципалів виникає в умовах поділу власності та 
управління й необхідності делегування управ-
лінських функцій найманим професіоналам ін-
формаційної асиметрії та неповноти контрактів. 
Агентська проблема являє собою суперечність 
інтересів менеджерів і власників капіталу, що 
виникає з причини відсутності прагнення мене-
джерів до максимізації доходів на інвестовані 
кошти [12].
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Узагальнюючи вищенаведені визначення, 
конфлікт інтересів можна представити як су-
перечність між публічними та особистісними 
інтересами посадової особи, що мають певний 
вплив на результативність і ефективність реалі-
зації публічно-управлінських відносин.

Висновки та пропозиції. У результаті про-
веденого дослідження визначені поняття пу-
блічно-управлінських відносин та конфлікту 
інтересів з точки зору складової частини інсти-
туціональної теорії – теорії відносин «принци-
пал – агент».

Публічно-управлінські відносини – це систем-
ні відносини, що характеризуються взаємодією, 
взаємосприянням та/або суперечностями (що 
можуть бути викликаними диспропорціями роз-
витку складників публічної сфери) між суспіль-
ством як принципалом та органами публічної 
влади як агентом, де системоутворювальним 
фактором є суспільно визначені цілі розвитку 
суспільства.

Конфлікт інтересів можна представити як 
суперечність між публічними та особистісними 
інтересами посадової особи, що мають певний 
вплив на результативність і ефективність реалі-
зації публічно-управлінських відносин.

Для здійснення врегулювання суперечно-
стей між публічними та особистісними інтереса-
ми посадової особи в подальших дослідженнях 
будуть надані рекомендації щодо оптимальних 
форм взаємодії інститутів публічної влади і су-
спільства, а також формування публічно-управ-
лінських відносин, у структурі яких були б мі-
німізовані підстави для виникнення конфліктів 
інтересів.
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Образцова В. В. Теоретические основы конфликта интересов в публично-управлен-
ческих отношениях

В статье проведен анализ понятийно-категориального аппарата, в частности понятий 
«публично-управленческие отношения» и «конфликт интересов». Предложено раскрыть 
суть понятия «публично-управленческие отношения» через такие его составляющие, как 
«управленческие отношения», «публичность», «публичное право», «публичная власть», 
«публичное управление», с компаративным анализом понятия «государственно-управлен-
ческие отношения». Раскрыто понятие «конфликт интересов» с точки зрения состав-
ляющей институциональной теории – теории отношений «принципал – агент».

Ключевые слова: принципал – агент, публично-управленческие отношения, конфликт 
интересов, управленческие отношения, публичность, публичное право, публичная власть, 
публичное управление, государственно-управленческие отношения.

Obraztsova V. V. Theoretical bases of conflict of interest in the public-management relations
The article analyzes the conceptual and categorical apparatus, including the concepts of “pub-

lic-management relations” and “conflict of interest”. A reveal the essence of the concept of “pub-
lic-management relations” through its components as “administrative relations”, “publicity”, “pub-
lic law”, “public authority”, “public administration” of the comparative analysis of the concept of 
“state-management relations”. The concept of “conflict of interests” is opened from the point of view 
of the component of the institutional theory – the theory of "principal-agent" relations.

Key words: principal-agent, public-management relations, conflict of interest, administrative rela-
tions, publicity, public law, public authority, public administration, state-management relations.
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РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті сформовано основні спроможності інститутів громадянського суспільства 

в розрізі самоідентифікації громади як рушійної сили в реалізації державної політики. Ок-
реслено багатокомпонентність інститутів громадянського суспільства та їх взаємодію з 
державними органами влади під час вирішення питань ефективної децентралізації влади. 
Визначено деструктивність прийняття рішень державної політики внаслідок відсутності 
зворотного зв’язку з громадою. Виокремлено структурну будову інститутів громадянсько-
го суспільства, що ґрунтується на політичних, економічних і соціальних факторах. Зазна-
чено та охарактеризовано ресурсний потенціал територіальної громади як наявну можли-
вість виконання державної політики. Запропоновано можливі напрями розвитку інститутів 
громадянського суспільства задля ефективного впливу на державну політику. Сформовано 
основні етапи становлення інструментарію інститутів громадянського суспільства та 
його впливу на державну політику в умовах децентралізації влади.

Ключові слова: інститут громадянського суспільства, державна політика, децентралі-
зація, громада, місцеве самоврядування.

Постановка проблеми. Державотворчі про-
цеси сьогодення вирішують основні напрями 
державної політики, тому аспекти реалізації 
державної політики в умовах активного залу-
чення інститутів громадянського суспільства є 
головним питанням та елементом вирішення 
проблем ефективного функціонування держа-
ви. З огляду на європейський досвід інтеграція 
нового інструментарію державної політики в 
умовах децентралізації та належними комуні-
каціями з громадою починає займати провідне 
місце в корегуванні державної політики. Ство-
рення ресурсної бази постає як ключове питан-
ня для шляхів реалізації державної політики під 
впливом інститутів громадянського суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нормативно-правове поле функціонування ін-
ститутів громадянського суспільства визначили 
Л. Беззубко, Л. Дідківська, О. Захарова, В. Ма-
монова, Ю. Молодожен, В. Новак, Є. Сергієнко, 
С. Пунь, В. Федоренко та інші вчені.

Питанням щодо ресурсної спроможності гро-
мади в контексті реалізації та взаємодії держа-
ви й інститутів громадянського суспільства при-

святили праці С. Сембер, О. Чубарь, К. Машіко, 
О. Ольшанський, І. Сторонянська, А. Пелехатий 
та інші автори. Зокрема, дослідженнями в дер-
жавній політиці в умовах інтеграційних процесів 
децентралізації із залученням європейського 
досвіду займались такі науковці, як Б. Данили-
шин, О. Василик, М. Кульчинський, І. Волохова, 
В. Мамонова, О. Горбатенко,В. Тарнай, Л. Фур-
дичко.

Висвітленню й актуалізації питань державо-
творення та взаємодії з інститутами громадян-
ського суспільства присвячені розвідки таких 
учених, як О. Євтушенко, С. Карпець, О. Козич, 
М. Корявець, К. Линьов, А. Матвієнко, В. Мель-
ниченко, Н. Мельтюхова, О. Петренко, Т. Тара-
сенко, Б. Шевчук та інші.

Мета статті – розкрити стан і розвиток інсти-
тутів громадянського суспільства та їх перма-
нентні зв’язки з введенням державної політики; 
окреслити основні елементи децентралізації, 
що впливають на рівень взаємодії державної 
політики з інститутами громадянського суспіль-
ства; скомпонувати систему ресурсозабезпече-
ності у вигляді моделі, спираючись на базиси 
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державотворення, до яких належать інститути 
громадянського суспільства.

Виклад основного матеріалу. Інститути 
громадянського суспільства є провідною лан-
кою соціальної компоненти у вирішенні дер-
жавної політики, а також провідним суб’єктом 
децентралізації, її ефективного впровадження 
й функціонування, що виявляється в природі, 
ознаках і сутності інститутів громадянського су-
спільства. Дефініція інститутів громадянського 
суспільства виражається у вирішенні поточних 
та довгострокових завдань і проблем у сферах 
державної політики України.

Основним елементом інститутів громадян-
ського суспільства є люди (громада), які мають 
певні потреби, територію, на якій вони мешка-
ють, і запити, на які впливають економічні, полі-
тичні й соціальні фактори. Наразі впроваджен-
ня державної політики в процесі децентралізації 
влади в Україні спирається на європейський 
досвід запровадження місцевого самовряду-
вання, що побудоване на засадах законності, 
ефективності й соціальної справедливості.  
У цій системі основною одиницею є територі-
альна громада.

Хоча європейський досвід не має уніфікова-
ного характеру запровадження децентралізації в 
контексті взаємодії інститутів громадянського су-
спільства й державної політики, проте кожна кра-
їна Європейського Союзу має унікальний погляд 
на вирішення основних запитів інститутів грома-
дянського суспільства в процесі реалізації дер-
жавної політики та розвитку місцевого самовряду-
вання. Залучаючи європейський досвід, Україна 
повинна також спиратись на стан розвитку кож-
ної громади, що дасть загальне бачення функці-
ональності та ресурсозабезпеченості інститутів 
громадянського суспільства в Україні, їх спромож-
ності щодо активної участі в державній політиці 
й у вирішенні питань місцевого самоврядування.

Однак під час використання європейського 
досвіду в процесах децентралізації має бути 
розуміння таких факторів інститутів громадян-
ського суспільства, як історичні наслідки, гео-
графічне розташування, економічні можливості, 
демографічний стан населення та політичної 
напруженості, що можуть вплинути й скорегу-
вати введення державної політики в кожній гро-
маді окремо.

На сьогодні державна політика залежить від 
інститутів громадянського суспільства, проте 
зворотний зв’язок між інститутами громадян-
ського суспільства й державною політикою має 

слабко виражений характер, що проявляється в 
таких рисах, як відстороненість більшості жите-
лів від процесів державотворення, відсутність 
ефективних комунікацій між владою й грома-
дою у вирішенні управлінських рішень та явне 
небажання людей долучатись до цих процесів, 
що призводить до неефективного вирішення 
питань органами влади в усіх сферах держав-
ної політики України.

Базуючись на залученому досвіді децентра-
лізації європейських держав, варто підкреслити 
той факт, що чим сильніша ініціатива місцевої 
громади, тим ефективнішим буде результат дер-
жавної політики. Розуміння нормотворчості та 
її активізація на локальному рівні сприятимуть 
зростанню потенціалу інститутів громадянського 
суспільства. На рівні законодавства локальною 
нормотворчістю є сам статут громади.

Наявність нормативно-правових документів, 
які дають можливість громаді вирішувати свої 
повсякденні проблеми, впливає на зближен-
ня органів влади та інститутів громадянського 
суспільства в контексті децентралізації. Вплив 
інститутів громадянського суспільства на дер-
жавну політику має значення насамперед під 
час вирішення питань ресурсозабезпеченості, 
що відображається в безперебійному функці-
онуванні системи територіальних громад, яке 
впроваджується на тлі реформи децентраліза-
ції в усій державі [1].

Тому необхідно класифікувати інститути гро-
мадянського суспільства в процесі реформи 
децентралізації, зокрема, на рівень потенціалу 
громади та рівень повноважень громади. До-
цільно зазначити, що інститути громадянського 
суспільства – це цілий комплекс елементів, які 
можуть по-різному вплинути на імплементацію 
державної політики. Спроможність громад по-
стає віддзеркаленням державної політики, відо-
браженням рівня децентралізації й централіза-
ції в процесі реформування державного устрою 
держави, надаючи більше можливостей місце-
вим громадам. Варто зазначити, що внутрішня 
та зовнішня спроможність мають суттєву різни-
цю у своєму функціоналі.

До внутрішньої спроможності громади необ-
хідно віднести такі елементи:

1) правовий компонент – уміння та наявність 
знань про те, як використовувати чинну законо-
давчу базу на свою користь, а також як окре-
мим індивідуумам використовувати норматив-
но-правові документи під час вирішення своїх 
потреб;
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Рисунок 1. Система впливу на державну політику інститутів громадянського 
суспільства (сформовано на основі [1–7])
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2) матеріально-екологічний компонент – наяв-
ність ресурсів, як природних, так і технологічних;

3) організаційний компонент – присутність 
сильного соціуму, наявність лідерських якостей 
у соціумі місцевої громади;

4) економіко-інвестиційний компонент – ін-
вестиційну привабливість громади;

5) фінансовий компонент – присутність дже-
рел, що покривають місцеві бюджети, їх поточні 
та капітальні видатки;

6) інфраструктурний компонент – інженерні 
споруди для ефективного функціонування гро-
мади;

7) гуманітарно-соціальний компонент – освіт-
ні заклади, що формують майбутній потенціал 
інститутів громадянського суспільства;

8) громадський компонент – перманентну 
партипативність населення до вирішення пи-
тань різних напрямів державної політики.

До зовнішньої спроможності громад варто 
віднести такі елементи:

1) законодавчий компонент – межі компетент-
ності державної політики, впроваджуваної орга-
нами влади, та їх міжрівневу диференціацію;

2) політичний компонент – волю влади, що 
спроможна вплинути на зростання самосвідо-
мості суспільства в процесі участі в державній 
політиці;

3) адміністративний компонент – деконцен-
трацію та демократичну децентралізацію;

4) територіальний компонент – адміністра-
тивно-територіальний устрій, що впливає на 
рівень вирішення поточних і довгострокових за-
питів місцевої громади;

5) макроекономічний компонент – рівень 
розвитку держави в економічному й соціально-
му секторі;

6) державно-фінансовий компонент – ресур-
созабезпечення, зокрема й налагодженість гро-
шових потоків до державного бюджету;

7) міжмуніципальний компонент – нала-
годженість комунікації в суспільстві на різних 
рівнях [2].

Утвердження принципів Європейської хартії 
в реалізації реформи децентралізації значно 
відобразилось в інструментарії, що використо-
вується в державній політиці. Прийняття низки 
концепцій місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації громад значно вплинуло 
на поведінку інститутів громадянського суспіль-
ства, проте вибір шляхів розвитку та введення 
державної політики має спиратись насамперед 
на поточні запити, зокрема такі:

1) організаційне забезпечення (вирішення 
диференційного рівня спроможності залежно 
від мети й завдань, які необхідно вирішити міс-
цевій громаді);

2) фінансове та майнове забезпечення (ре-
сурсозабезпеченість місцевих громад як ос-
новний показник державної політики, що ви-
значає додаткові фінансові й майнові ресурси 
та затверджує обсяг доходів загального фонду 
місцевих бюджетів);

3) державну фінансову підтримку добровіль-
ного об’єднання територіальних громад (надан-
ня інструментів, які реалізують запити громади 
за рахунок інформаційно-просвітницької, мето-
дичної, організаційної та фінансової форми);

4) місцеві вибори в об’єднаних громадах (ро-
зуміння того, на якому рівні доцільні вибори та з 
якою швидкістю й ефективністю будуть прийма-
тись рішення на користь громади – віддзеркален-
ня інститутів громадянського суспільства) [3–5].

Узагальнюючи викладене, варто зауважити, 
що інститути громадянського суспільства є го-
ловним ініціатором змін у державній політиці, 
які можуть спиратись на нормативно-правову 
базу; тому питання децентралізації, його вирі-
шення є комплексним, що можна відобразити 
в моделі впливу інститутів громадянського су-
спільства на державну політику (див. рис. 1).

Система являє собою механізм та дзеркаль-
не відображення наявних можливостей і пере-
ваг за всеосяжного процесу децентралізації. 
Головними перманентами є інститути грома-
дянського суспільства й політика, що реалізу-
ється державними органами влади. З огляду 
на багатокомпонентність спроможності громад 
повинна реалізовуватись ефективна державна 
політика, що використовує всі компоненти, як 
зовнішні, так і внутрішні. При цьому ефектив-
ність децентралізаційних реформ спираєть-
ся на досвід європейських країн, які вже мали 
практику активного залучення інститутів грома-
дянського суспільства до децентралізаційного 
процесу, що змінює та надає певні переваги 
місцевому самоврядуванню.

Висновки і пропозиції. Таким чином, ін-
ститути громадянського суспільства – це на-
самперед законодавче становлення нового су-
спільства. Тому активізація населення України 
в державній політиці має посідати головне міс-
це. Як правова держава Україна повинна задо-
вольняти нагальні запити населення, без яких 
ускладнюється й погіршується рівень життя 
громадян України. Обираючи певний соціаль-
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ний напрям розвитку громади, державні органи 
влади повинні розуміти, що від таких рішень за-
лежить державний стан справ, у тому числі як 
економіки, так і політичного становища.

Розбудова українського суспільства повинна 
спиратись на всеосяжний підхід, враховуючи всі 
компоненти, що можуть вплинути на спромож-
ність громад як одного з елементів інститутів гро-
мадянського суспільства. Насамперед має бути 
створено базис для розвитку місцевого самовря-
дування за залучення кожного громадянина, що 
входить до місцевої громади. Проте реалізація 
сьогоденних запитів повинна спиратись на еко-
номічний, соціальний і політичний стан у державі.
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Огаренко В. Н., Козаченко Ю. П. Роль институтов гражданского общества в формиро-
вании и реализации государственной политики

В статье сформированы основные способности институтов гражданского общества 
в разрезе самоидентификации общества как движущей силы в реализации государствен-
ной политики. Определена многокомпонентность институтов гражданского общества и 
их взаимодействие с государственными органами власти при решении вопросов эффек-
тивной децентрализации власти. Определена деструктивность принятия решений госу-
дарственной политики вследствие отсутствия обратной связи с обществом. Выделено 
структурное строение институтов гражданского общества, основанного на политиче-
ских, экономических и социальных факторах. Указан и охарактеризован ресурсный потен-
циал территориальной общины как имеющейся возможности выполнения государствен-
ной политики. Предложены возможные направления развития институтов гражданского 
общества для эффективного влияния на государственную политику. Сформированы ос-
новные этапы становления инструментария институтов гражданского общества и его 
влияния на государственную политику в условиях децентрализации власти.

Ключевые слова: институт гражданского общества, государственная политика,  
децентрализация, община, местное самоуправление.

Ogarenko V. N., Kozachenko Yu. P. The role of institutes of civil society in formation  
and implementation of state policy

In the article the basic abilities of civil society institutes are formed in the context of self-identifica-
tion of society as the driving force in the implementation of state policy. The multicomponent nature 
of the institutions of civil society and their interaction with state authorities in resolving issues of ef-
fective decentralization of power has been determined. The destructiveness of the decision-making 
of the state policy due to the lack of feedback from the society is determined. The structural structure 
of civil society institutions based on political, economic and social factors is singled out. The resource 
potential of the territorial community as an available opportunity for implementing state policy has 
been indicated and characterized. Possible directions for the development of civil society institutions 
for effective influence on public policy are suggested. The main stages of the development of the 
tools of civil society institutions and its influence on state policy have been formed in the context of 
decentralization of power.

Key words: civil society institute, state policy, decentralization, community, local government.
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У статті проведено аналіз результатів Варшавського Саміту НАТО для України. Роз-

крито основні положення Комплексного пакету допомоги НАТО Україні, що є унікальним в 
практиці Альянсу інструментом надання допомоги з метою посилення обороноздатності 
та реформування сектору безпеки і оборони відповідно до його стандартів.
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Постановка проблеми. Агресія Росії про-
ти України відродила ризик міждержавних 
зіткнень та показала, що територіальна ціліс-
ність будь-якої європейської країни перебуває 
під загрозою. Це примушує НАТО продовжити 
трансформацію своєї політики та повернути-
сь до позиції сили в колективній обороні. Са-
міт НАТО у Варшаві, який проходив 8-9 липня 
2016 року, став головною подією минулого року 
щодо питань безпеки у Євроатлантичному ре-
гіоні. Генеральний секретар НАТО Єнс Стол-
тенберг назвав цей саміт визначальним і пере-
ломним із часу завершення холодної війни [1]. 
Напередодні Брюсельського саміту, який буде 
проходити під впливом  певної корекції зов-
нішньої політики США, актуальним буде ана-
ліз рішень останніх самітів НАТО, передусім їх 
впливу на забезпечення національної безпеки 
України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Всього за історію створення НАТО було прове-
дено 29 самітів. Передостанній Уельський саміт 
НАТО 2014 року  був першим самітом НАТО піс-
ля завершення холодної війни, на якому була 

відсутня російська делегація. Питання Уель-
ського саміту передусім стосувалися ситуації в 
Афганістані. Разом із цим особлива увага глава-
ми держав та голів урядів країн – членів НАТО 
була приділена ситуації, що склалася в Україні. 
Комісія Україна-НАТО прийшла до висновку, що 
порушення Росією суверенітету, територіальної 
цілісності і незалежності України підриває наці-
ональну безпеку України і має серйозні наслід-
ки для стабільності та безпеки всієї євроатлан-
тичної території [2].

Варшавський саміт став логічним продов-
женням попереднього Уельського. Виходячи з 
аналізу Комюніке, що було оприлюднене за ре-
зультатами Варшавського саміту, а також заяв, 
що пролунали під час Саміту, Альянс зберігає 
єдність в розумінні свого основного завдання, 
а також є одностайним, як в питанні оцінки на-
явних загроз, так і в питанні відповіді на них [5].

Мета статті. У цій статті автори ставлять за 
мету провести аналіз результатів Варшавського 
саміту НАТО, його значення для України та роз-
крити основні положення Комплексного пакету 
допомоги НАТО Україні.
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Виклад основного матеріалу. Виходячи з 
аналізу Комюніке, яке було оприлюднене за ре-
зультатами Варшавського саміту, а також заяв, 
що пролунали під час Саміту, Альянс зберігає 
єдність в розумінні свого основного завдання, а 
також є одностайним як в питанні оцінки наяв-
них загроз, так і в питанні відповіді на них.

Ключове завдання НАТО залишається не-
змінним: для того, щоб забезпечити безпеку, 
Альянс повинен і буде продовжувати ефективно 
виконувати всі три основні завдання, які визна-
чені в Стратегічній концепції: колективна оборо-
на, врегулювання кризових ситуацій та гаран-
тування безпеки на основі співробітництва [4].

В Альянсі констатують, що Росія порушила 
цінності, принципи і зобов’язання, що лежать в 
основі відносин між Росією і НАТО, як це перед-
бачено в Базовому документі Ради Євроатлан-
тичного Партнерства 

1997 року, Основоположному акті НАТО – Ро-
сія 1997 року та в Римській декларації 2002 року.

Зокрема, до дестабілізуючих дій та політики 
Росії в НАТО відносять: триваючу незаконну і 
нелегітимну окупацію Криму, яку в Альянсі ні-
коли не визнавали і не визнають і яку заклика-
ють Росію припинити; порушення суверенних 
кордонів шляхом застосування сили; навмисну 
дестабілізацію обстановки на Сході України; ве-
ликомасштабні раптові навчання Збройних Сил 
Російської Федерації, що суперечать Віденсько-
му документу, а також провокаційні дії військо-
вих підрозділів ЗС РФ поблизу кордонів НАТО, 
в тому числі у Балтійському і Чорноморському 
регіонах та регіоні Східного Середземномор’я; 
безвідповідальну і агресивну ядерну ритори-
ку, військову доктрину і реальні дії з боку РФ; 
неодноразові порушення повітряного простору 
НАТО Повітряно-космічними силами РФ.

Також в НАТО відмічають, що військове втру-
чання Росії, значна її військова присутність і 
підтримка режиму в Сирії, а також використан-
ня своєї військової присутності в Чорному морі 
для проекції сили в Східному Середземномор’ї 
створили додаткові ризики і виклики для безпе-
ки союзників та інших країн регіону.

Говорячи про необхідність збереження діа-
логу з РФ, в НАТО розуміють, що інколи такий ді-
алог, зокрема в публічній сфері може призвести 
до зворотного результату, коли в РФ зможуть 
використати це в своїх цілях – або для впливу 
на оцінку членами євроатлантичного співтова-
риства дій РФ, або для досягнення стратегічної 
переваги над Альянсом у інформаційній сфері. 

Тому НАТО продовжує нарощувати власні мож-
ливості по недопущенню успіху РФ в будь яких 
агресивних діях по відношенню до Альянсу. 
Так, в НАТО констатували, що виконання захо-
дів в рамках прийнятого на саміті в Уельсі Пла-
ну дій щодо готовності НАТО значно підвищило 
готовність, оперативність і гнучкість Альянсу в 
умовах безпекового середовища, яке суттєво 
змінилось в зв’язку з агресивними діями РФ. В 
Комюніке ще раз наголосили на тому, що саме 
План дій щодо готовності НАТО відповідає на 
виклики, пов’язані з Росією.

Заходи з гарантування безпеки, що були здійс-
нені в рамках Плану дій щодо готовності НАТО, 
забезпечили безперервну військову присутність 
на ротаційній основі і значну активність в східній 
частині Альянсу, яка в більшій мірі піддається за-
грозам з боку РФ. В НАТО впевнені, що ці заходи 
оборонного характеру демонструють колективну 
солідарність і рішучість захищати всіх союзників.

До основних заходів в рамках реалізації 
Плану дій щодо готовності НАТО, що вже втіле-
ні в життя, в НАТО віднесено такі:

– посилено Сили реагування НАТО, підви-
щено їх готовність та істотно збільшено чисель-
ність (до 40 тис.), що робить цей елемент більш 
боєздатним, гнучким і спроможним формувати 
з’єднання об’єднаних сил НАТО дивізійного рів-
ня, до складу якого можуть входити сухопутний, 
повітряний, морський компоненти, а також під-
розділи сил спеціальних операцій;

– створено нові Об’єднані сили високого 
ступеня готовності до дій, що здатні до дій вже 
протягом 2-3 діб. При цьому ці сили були серти-
фіковані та готові до застосування з 2015 року, 
а план ротації підрозділів з 7 країн, що будуть 
формувати Об’єднані сили високого ступеня го-
товності (Франція, Німеччина, Італія, Польща, 
Іспанія, Туреччина, Велика Британія) затвер-
джено вже на період до 2022 року;

– створено вісім багатонаціональних підроз-
ділів об’єднаних  сил НАТО на території країн – 
членів НАТО у Східній Європі, що повинні бу-
дуть забезпечити оперативне розгортання сил 
НАТО (Об’єднаних сил високого ступеня готов-
ності до дій та складових елементів сил відпові-
ді НАТО) для посилення можливостей Альянсу 
здійснення дій у відповідь на можливу агресію;

– вжито необхідних заходів для підвищення 
здатності НАТО посилитись за рахунок нових 
проектів в області інфраструктури і підвищення 
гнучкості в швидкому переміщенні сил по тери-
торії країн – членів Альянсу;
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– в рамках структури об’єднаних сил НАТО 
створено штаб багатонаціонального корпусу 
«Північний Схід» в Польщі, а також заснова-
но штаб багатонаціональної дивізії «Південий 
Схід» у Румунії, які здатні прийняти коман-
дування підрозділами об’єднаних сил НАТО і 
забезпечити гнучкі варіанти командування й 
управління в їхніх регіонах;

– прийняте рішення посилити Постійний ком-
понент військово-морських сил НАТО додатко-
вими можливостями;

– розширено програму навчань НАТО; 
– підсилено можливості з розширеного пла-

нування та прискореного прийняття рішень з 
метою забезпечення як військового, так і полі-
тичного реагування;

– погоджено стратегію щодо ролі НАТО в бо-
ротьбі з гібридною війною, яка здійснюється в 
координації з ЄС;

– прийнято рамкові заходи з адаптації НАТО 
до негайного реагування на зростаючі виклики і 
загрози з півдня.

Говорячи про досягнуте, в НАТО також пла-
нують і далі підсилювати власні спроможності, 
зосередившись на речах, що мають суттєво під-
вищити оборонну спроможність Альянсу.

Зокрема, НАТО зосередиться на розвитку 
системи стратегічного прогнозування розвитку 
обстановки шляхом посилення власних роз-
відувальних можливостей. Так, в НАТО про-
ведуть розвідувальну реформу, метою якої є 
забезпечення своєчасного виявлення загроз, 
планування операцій, та процесу прийняття рі-
шень в Альянсі. В рамках реформи створюєть-
ся Об’єднаний підрозділ розвідки та безпеки, 
який очолює помічник Генерального секретаря 
НАТО з питань розвідки і безпеки. Основною 
метою діяльності цього підрозділу буде забез-
печення більш ефективного використання на-
явного персоналу і ресурсів, а також забезпе-
чення максимально ефективного використання 
розвідувальної інформації, що надається краї-
нами – членами НАТО [5].

Наступним заходом з посилення можливо-
стей Альянсу є розвиток військово-морської 
складової. В Альянсі покладають на неї чо-
тири завдання: участь в колективній обороні і 
стримуванні, врегулюванні криз, забезпечення 
колективної безпеки, а також безпеки на морі. 
Наріжним каменем морських спроможностей 
Альянсу є Постійні військово-морські сили, і 
вони повинні бути посилені та стати частиною 
розширених сил відповіді НАТО. На цей час в 

НАТО активно працюють над розробкою мор-
ської стратегії Альянсу, а також концепцією май-
бутніх морських операцій НАТО, які є ключем до 
морської могутності НАТО. Увага до розвитку 
морських сил НАТО в першу чергу спричинена 
загрозами Альянсу з боку РФ, зокрема на Бал-
тиці та в Північній Атлантиці, які тісно пов’яза-
ні, в тому числі, з російською  концепцією  на 
європейському театрі дій, яка передбачає відо-
кремленням акваторії Балтійського моря в разі 
конфлікту з НАТО. 

Найбільшою відповідальністю НАТО в під-
сумковому документі названо захист та оборону 
території і населення країн Альянсу від нападу, 
як це передбачено в статті 5 Вашингтонського 
договору. Тому на Варшавському саміті зробле-
но особливий наголос на стримуванні та колек-
тивній обороні. Водночас НАТО підтримує свою 
здатність реагувати на кризи за межами Альян-
су і бере активну участь у поширенні стабіль-
ності та зміцненні міжнародної безпеки через 
взаємодію з партнерами та іншими міжнарод-
ними організаціями [5].

Сьогодні в НАТО розраховують на ефектив-
не стримування та оборону на основі відпо-
відного поєднання можливостей ядерних сил, 
звичайних сил і протиракетної оборони. Тут 
наголошують на тому, що до тих пір, поки існує 
ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним 
альянсом і розраховують на ядерні потенціали 
країн-членів: насамперед США, а також Вели-
кої Британії та Франції. При цьому в Альянсі за-
значають, що в питанні ядерного стримування 
пріоритетне значення буде й надалі надаватись 
американській ядерній зброї передового базу-
вання, що розміщена в Європі.

Наголошуючи на тому, що основною метою 
ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, 
запобігання і стримування агресії, у Альянсі за-
уважують, що будь-яке застосування ядерної 
зброї проти НАТО докорінно змінить характер 
конфлікту, не виключаючи можливості нанесен-
ня ядерного удару у відповідь, але стверджу-
ють, що обставини, при яких НАТО доведеться 
використовувати ядерну зброю, є вкрай ма-
лоймовірними.

Протиракетну оборону в підсумковому доку-
менті Варшавського саміту також відносять до 
елементів стримування, хоча розуміють, що цей 
елемент не може замінити ядерну зброю. Зо-
крема, у Варшаві країни – члени НАТО підтвер-
дили необхідність розвитку системи протира-
кетної оборони. Основні заходи були визначені 
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на саміті в Лісабоні ще в 2010 році і передба-
чають розгортання елементів ПРО на території 
окремих країн – членів НАТО на східному та 
південному кордонах. Незважаючи на протес-
ти з боку РФ, в НАТО погодили подальші дії з 
розвитку власних можливостей з протиракетної 
оборони і, констатувавши певні успіхи в цьому 
напрямку, поставили собі за завдання завер-
шення етапу створення наступного ключового 
елемента протиракетної оборони НАТО – сис-
теми командування та управління, побудова 
якої стане показником готовності системи ПРО 
НАТО до застосування за призначенням.

Значущим є те, що на саміті НАТО в Варша-
ві кіберпростір визнано «сферою операцій, в 
якому НАТО має захищати себе так само ефек-
тивно, як вона це робить у повітрі, на землі та 
на морі» [5]. Це означає, що будь-які кібератаки 
проти країни – члена НАТО будуть тут розгля-
датись тут як привід застосування ст. 5 Вашинг-
тонського договору та забезпечення колектив-
ної оборони, в тому числі і шляхом проведення 
адекватних дій у відповідь. НАТО наголошує, 
що розвиваючи спільні спроможності, не забу-
вають і про те, що «кожна країна Альянсу ви-
конуватиме свої обов’язки щодо підвищення 
стійкості та здатності швидко і ефективно реа-
гувати на кібернапади, у тому числі у гібридних 
контекстах» [5].

В Альянсі стверджують, що «зробили кроки, 
щоб забезпечити здатність ефективно вирішу-
вати проблеми, пов’язані з гібридною війною, де 
спостерігається застосування широкого, склад-
ного і адаптивного поєднання  традиційних і не-
традиційних засобів, а також явних і прихова-
них військових формувань і цивільних заходів» 
та рішуче заявляють про те, що «в НАТО готові 
надати допомогу союзнику на будь-якій стадії 
гібридної кампанії – в рамках колективної обо-
рони та рішуче заявляють про готовність засто-
сувати ст. 5 Вашингтонського договору в разі гі-
бридної агресії проти одного з членів Альянсу [4].

Головним підсумком Варшавського Самі-
ту НАТО для України є схвалення Комплек-
сного пакету допомоги НАТО (далі – КПД) для 
України. КПД є унікальним в практиці НАТО 
інструментом надання допомоги з метою по-
силення обороноздатності та реформування 
сектору безпеки і оборони відповідно до стан-
дартів Альянсу. КПД для України є інструмен-
том надання матеріально-технічної, практичної, 
консультативно-дорадчої та іншої допомоги 
для задоволення термінових потреб України в 

ході агресії з боку РФ, а також у стратегічному 
плані – в контексті проведення комплексних ре-
форм відповідно до стандартів НАТО на основі 
Річних національних програм під егідою Комісії 
Україна–НАТО та Процесу планування та оцін-
ки сил у рамках програми НАТО «Партнерство 
заради миру».

За своїм обсягом, КПД для України є безпре-
цедентним. КПД для України передбачає 13 ма-
гістральних напрямів та 40 піднапрямів надання 
матеріально-технічної та практичної допомоги. 
НАТО надаватиме цільову допомогу Україні 
за такими напрямами: розбудова інституцій та 
спроможностей; управління, контроль, зв’язок 
та комп’ютерізація; логістика і стандартизація; 
військово-технічне співробітництво; кіберне-
тична безпека; енергетична безпека; медична 
реабілітація; протидія саморобним вибуховим 
пристроям, знешкодження вибухонебезпечних 
предметів та розмінування; наукові проекти, 
пов’язані з безпековою проблематикою; стра-
тегічні комунікації; протидія гібридній війні; ре-
форма органів безпеки; планування на випадок 
надзвичайних ситуацій цивільного характеру [5].

На реалізацію конкретних проектів на зазна-
чених напрямах буде спрямовано 8 спеціальних 
Трастових фондів НАТО для України, 4 програ-
ми НАТО, а також допомога від країн – членів 
НАТО у рамках двостороннього співробітни-
цтва. Консультативно-дорадча допомога з боку 
НАТО Україні в КПД виведена на стратегічний 
рівень та охоплюватиме 10 сфер.

Країни – члени НАТО та міжнародні структу-
ри Альянсу взяли на себе зобов’язання забез-
печити необхідними фінансовими ресурсами 
роботу з Україною в рамках визначених в КПД 
напрямів. Крім того, КПД для України містить 
зобов’язання щодо інтенсифікації відносин та 
співробітництва між Україною та НАТО, а також 
підтвердження відданості Альянсу своїй позиції 
щодо підтримки суверенітету та територіальній 
цілісності нашої держави. В КПД також визна-
чено, що цей документ спрямований на удоско-
налення, консолідацію та посилення підтримки, 
що надається НАТО Україні.

В КПД закріплено зобов’язання Альянсу удо-
сконалити координацію консультативно-дорад-
чої та матеріально-технічної допомоги Україні, 
в тому числі шляхом направлення до Пред-
ставництва НАТО в Україні спеціального коор-
динатора допомоги. У цьому контексті також 
запроваджується підзвітність радників НАТО, 
що працюють в Україні, та Трастових фондів 
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Комісії Україна – НАТО її робочим органам. КПД 
для України спрямований на підтримку України 
з тим, щоб покращити її спроможності забезпе-
чувати власну безпеку, а також у контексті ре-
алізації Україною широкомасштабних реформ, 
включно з тими, що передбачені у Стратегічно-
му оборонному бюлетені. 

Реалії сьогодення вказують на те, що консуль-
тативно-дорадча підтримка з боку НАТО Україні 
в комплексному пакеті допомоги, що є унікаль-
ним в практиці НАТО інструментом надання 
допомоги з метою посилення обороноздатно-
сті та реформування сектору безпеки і оборо-
ни відповідно до стандартів Альянсу, виведена 
на стратегічний рівень та охоплює 10 сфер. 
Однією з ключових сфер дорадчої допомоги 
стратегічного рівня є протидія гібридній війні.

Відповідно до Річної національної програми 
та Процесу планування та оцінки сил НАТО на-
даватиме цільову підтримку Україні за напря-
мом «Протидія гібридній війні», що передбачає 
діалог між Україною та НАТО щодо викликів 
сучасних війн, а також створення Платформи 
для визначення «отриманих уроків» гібридної 
війни проти України, що стане продовженням 
спільного дослідження, проведеного під егідою 
Організації НАТО з науки і технологій, а також 
низки семінарів та консультацій з обміну відпо-
відним досвідом, організованих Міжнародним 
військовим штабом, Управлінням публічної 
дипломатії НАТО і Управлінням з планування 
на випадок надзвичайних ситуацій. У рамках 
цього дослідження в Національному універси-
теті оборони України імені Івана Черняховсько-
го виконано оперативне завдання за темати-
кою «Протидія гідридній війні», в якому були 
розглянуті наступні питання: безпекове сере-
довище довкола України в умовах розв’яза-
ної Російською Федерацією «гібридної війни» 
(глобальні, регіональні та національні аспек-
ти); визначення терміну «гібридна війна»; ос-
нови протидії «гібридній війні»; повноваження 
суб’єктів протидії «гібридній війні»; особливос-
ті застосування сил оборони під час виконання 
завдань з протидії «гібридній війні»; керівниц-
тво силами оборони під час виконання за-
вдань з протидії «гібридній війні»; особливості 
забезпечення сил оборони під час виконання 
завдань з протидії «гібридній війні»; правова 
основа протидії «гібридній війні».

Матеріали Звіту використовуються струк-
турними підрозділами Міністерства оборони 
України та Генерального штабу Збройних Сил 

України для вироблення рекомендацій органам 
військового і державного управління щодо про-
тидії гібридній війні, а також у навчальному про-
цесі Національного університету оборони Укра-
їни імені Івана Черняховського. 

Висновки і пропозиції. Отже, огляд про-
гресу України в досягненні поставлених цілей 
реформування та їх реалізації буде здійсню-
ватися НАТО в рамках оцінювання результатів 
виконання Річних національних програм під егі-
дою Комісії Україна – НАТО та Процесу плану-
вання та оцінки сил у рамках програми НАТО 
«Партнерство заради миру». Ці процеси будуть 
важливим фактором з точки зору обсягу допо-
моги і підтримки НАТО у рамках КПД. Комітет з 
питань партнерств та спільної безпеки у фор-
маті з Україною буде готувати періодичні звіти 
щодо реалізації КПД для ознайомлення міні-
стрів в рамках Комісії Україна – НАТО.

Україна і НАТО залишаються відданими ак-
тивізації відносин та співробітництва в рамках 
Хартії про Особливе партнерство між Організа-
цією Північноатлантичного договору та Украї-
ною, а також Декларації про доповнення Хартії. 
У відповідь на агресивні дії Росії проти України 
НАТО продемонструвала свою відданість Осо-
бливому партнерству з Україною, підтримавши 
її суверенітет і територіальну цілісність, а також 
розробивши спеціальні заходи підтримки  для 
допомоги Україні у розвитку та зміцненні її ін-
ституційного потенціалу, у тому числі сектору 
безпеки і оборони. Деякі з цих заходів розрахо-
вані на їх негайне виконання як засіб допомо-
ги Україні, інші спрямовані на підтримку довго-
строкових системних реформ сектору безпеки і 
оборони з метою посилення спроможності Укра-
їни забезпечити власну безпеку та сприяння в 
реалізації заявленої мети щодо реформування 
національних Збройних Сил відповідно до стан-
дартів НАТО і досягнення їх взаємосумісності з 
силами НАТО до 2020 року.
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саммита НАТО и их влияние на урегулирование конфликта на востоке Украины

В статье проведен анализ результатов Варшавского саммита НАТО для Украины. Ра-
скрыты основные положения Комплексного пакета помощи НАТО Украине, который яв-
ляется уникальным в практике Альянса инструментом оказания помощи с целью усиления 
обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии 
с его стандартами.
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Salnikova O. F., Klymenko V. S., Gryshhenko V. P. An analysis of the results of the Warsaw 
Summit of NATO and their impact on the settlement of the conflict in eastern Ukraine

The article analyzes the results of the Warsaw NATO summit for Ukraine. The main provisions 
of the Comprehensive NATO Assistance Package for Ukraine are disclosed, which is unique in the 
practice of the Alliance as a tool for providing assistance in order to strengthen the defense capacity 
and reform the security and defense sector in accordance with its standards.
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МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Проаналізовано моделі інтеграції суб’єктів надання електронних адміністративних по-

слуг для забезпечення потреб громадян. Визначено, що ефективність управління в процесі 
надання послуг перебуває в пропорційної залежності від рівня інтеграції суб’єктів надання 
послуг і складності результатів послуг. При цьому обґрунтовано, що кожна модель інте-
грації є оптимальним вибором тільки в конкретних обставинах, коли рівень інтеграції по-
слуг відповідає рівню складності цільових результатів.

Ключові слова: електронна адміністративна послуга, суб’єкти надання адміністратив-
них послуг, поділюваний бек-офіс, поділюваний фронт-офіс, мережеве партнерство, систе-
ма міжвідомчої електронної взаємодії.

Постановка проблеми. Згідно з останнім до-
слідженням ООН (United Nations Е-government 
Survey 2016) щодо розвитку електронного уря-
дування (E-Government Development Index) 
Україна посіла 62-ге місце серед 193 країн, 
здійнявшись на 25 позицій за останні два роки. 
При цьому за компонентом «Онлайн-послуги» 
Україна значно збільшила цей показник за ос-
танні два роки, який має значення 0,5870 (проти 
0,2677). Проте цей показник все ще залишаєть-
ся нижче середньоєвропейського значення – 
0,6926, що свідчить про значне відставання 
України від європейського рівня розвитку елек-
тронних послуг. Основними чинниками такого 
становища в цій сфері є відсутність міжвідомчої 
електронної взаємодії при наданні адміністра-
тивних послуг, що призводить до встановлення 
надмірних вимог до переліку документів, необ-
хідних для надання адміністративних послуг, 
дублювання інформації в інформаційних систе-
мах суб’єктів надання адміністративних послуг 
та додаткових труднощів при отриманні необ-
хідних даних для прийняття рішення стосовно 
результатів надання адміністративних послуг. У 
результаті виникає актуальне завдання інтегра-
ції суб’єктів надання адміністративних послуг 
на основі реформування їх структури, функцій 
та системи взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методологічні аспекти створення та функці-
онування системи надання адміністративних 

послуг стали предметом наукових досліджень 
таких учених, як В. Авер’янов, І. Арістова, А. Ба-
ранов, О. Вінніков, Н. Гнидюк, Ю. Даньшина, 
В. Дрешпак, В. Дрожжинов, Р. Калюжний, І. Кли-
менко, П. Клімушин, І. Коліушко, В. Коняєва, 
А. Ліпінцев, Т. Маматова, Г. Писаренко, В. Ти-
мощук, А. Серенок, А. Семенченко, В. Сороко, 
Д. Сухінін та ін. 

Проте мало хто з науковців досліджує мож-
ливість поєднання таких двох найбільш дина-
мічних напрямків модернізації системи публіч-
ної адміністрації – використання технологій 
електронного урядування для інтеграції суб’єк-
тів надання адміністративних послуг.

Мета статті. Метою дослідження є співвід-
ношення моделей інтеграції суб’єктів надан-
ня електронних адміністративних послуг та 
обґрунтування методологічних рекомендацій 
щодо ефективності їх використання в залежно-
сті від складності потреб громадян.

Нині найбільш актуальними заходами для 
подальшого реформування сфери адміністра-
тивних послуг є розвиток центрів надання ад-
міністративних послуг (далі – ЦНАП). У серед-
ньому в роботі ЦНАП задіяно 10–15 суб’єктів 
надання послуг органів, які відносяться до 
різних відомств. Найчастіше у форматі ЦНАП 
присутні наступні органи: архітектури та місто-
будування, земельного кадастру, пожежного 
нагляду, санітарно-епідеміологічного нагляду, 
торгівлі, ЖКГ, управління державним та кому-
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нальним майном, охорони навколишнього при-
родного середовища, охорони культурної спад-
щини, охорони праці.

Звичайно, у контексті реформи системи 
публічного управління особливу увагу треба 
приділяти упровадженню технологій електро-
нного урядування. У цьому контексті має йти-
ся і про розвиток національного та регіональ-
них веб-порталів адміністративних послуг. При 
цьому доцільність інтегрованого веб-ресурсу 
національного рівня є дуже бажаною і для гро-
мадян, і для окремих органів, особливо органів 
місцевого самоврядування (далі – ОМС). 

Однією з найбільших переваг впроваджен-
ня електронного управління в процес надання 
адміністративних послуг є деперсоніфікація 
надання адмінпослуг громадянам та бізнесу, 
що дозволяє зменшити рівень корупції в орга-
нах публічної влади та що має бути враховано 
в національному антикорупційному законодав-
стві. Процес надання адміністративних послуг в 
Україні, який передбачає міжвідомчу взаємодію 
чи звернення громадян до органів державної 
влади та ОМС, пов’язано зі значною втратою 
часу через відсутність взаємодії між відповідни-
ми відомчими інформаційними системами.

Останнім трендом у процесі вдосконалення 
адміністративних послуг є створення центрів 
надання адміністративних послуг. Перевагою 
ЦНАП повинно стати усунення можливостей 
безпосереднього контактування заявника із 
суб’єктом надання послуги. Незважаючи на те, 
що в ЦНАП тепер надається різна кількість по-
слуг, поступово відбувається формування так 
званого єдиного вікна і вибудовування єдиних 
правил. Використання електронних комунікацій 
дозволить максимізувати цей позитив.

Ініціативи щодо інтеграції надання послуг 
відомствами (суб’єктами надання послуг) – це 
такі ініціативи, в яких два відомства або біль-
ше співпрацюють для спільного надання послуг 
громадянами. Відомства-партнери можуть бути 
державними, муніципальними або недержавни-
ми організаціями. Інтегроване надання послуг 
може приймати різні форми і передбачає різні 
рівні інтеграції послуг. В деяких випадках рані-
ше незалежні відомства або їх частини об’єдну-
ються в одну нову організацію або в де-факто 
нове відомство по скоординованому наданню 
послуг. Інші ініціативи використовують більш 
обмежений рівень інтеграції послуг у вигляді 
спільного використання інформації та засо-
бів оцінки прав громадян на ті чи інші послуги, 

партнерства на інтерфейсі обслуговування клі-
єнтів або співпраці в особливих випадках.

Різні форми інтеграції надання послуг дозво-
ляють реалізовувати наступні завдання: дава-
ти більш ефективні послуги на складні потреби 
громадян, забезпечувати універсальний доступ 
громадян до послуг, скорочувати витрати гро-
мадян на отримання послуг, підвищувати ефек-
тивність і скорочувати витрати відомств на об-
слуговування громадян.

Моделі інтеграції надання послуг відомства-
ми діляться на дві групи: спільне використан-
ня відомствами систем (поділюваний бек-офіс 
(рис. 1), поділюваний фронт-офіс (рис. 2)); 
співпраця відомств з метою забезпечення 
безперешкодного надання послуг (мережеве 
партнерство з допомогою системи міжвідомчої 
електронної взаємодії (СМЕВ) (рис. 3), інтегра-
ція організацій в трансформоване відомство 
(рис.4)) [1].

Поділюваний
бек-офісВідомство Відомство

КлієнтиКлієнти

Рис. 1. Модель інтеграції через  
поділюваний бек-офіс

Поділюваний
фронт-офіс

Відомство Відомство

Клієнти

Рис. 2. Модель інтеграції через поділюваний 
фронт-офіс

Система
міжвідомчої
електронної
взаємодії

Провідне
відомство

Відомство

Клієнти

Рис. 3. Модель надання послуг у рамках 
мережевого партнерства

Трансформоване
відомство

Клієнти

Рис. 4. Модель інтеграції організацій

Поділюваний бек-офіс припускає спільне ви-
користання загального інтерфейсу, інформацій-
них систем та/або систем оброблення відомств.
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У рамках цієї моделі кілька відомств роз-
гортають спільно використовувані системи для 
управління інформацією про громадян та/або 
оброблення юридично значущих відомостей. 
Тобто ця модель зазвичай містить створен-
ня єдиних систем, які об’єднують в теки справ 
інформацію з різних відомств. Модель забез-
печує: уникнення дублювання процесів іден-
тифікації послуг, на які користувач може мати 
право; перехід до спільного управління теками 
справ; уніфікацію адміністративних процесів 
відомств-партнерів; провадження найбільш 
ефективних адміністративних процесів; ство-
рення ресурсів про історію взаємодії публічних 
органів із громадянами. 

Поділюваний фронт-офіс припускає побу-
дову спільного фронт-офісу відомств для вза-
ємодії з громадянами. При цьому взаємодія 
реалізується за єдиним апаратом фронт-офісу 
між державними, недержавними організаціями 
та клієнтами.

Відповідно до цієї моделі публічні установи 
співпрацюють з метою надання е-послуг спо-
собами, за допомогою яких громадяни можуть 
отримати доступ до декількох послуг в одному 
місці або в результаті однієї трансакції. Таку мо-
дель може бути реалізовано у вигляді веб-порта-
лу, центру телефонного обслуговування, центру 
громадського доступу клієнтів або багатофунк-
ціонального центру обслуговування населення.

Модель поділюваного фронт-офісу забезпе-
чує: встановлення класифікатора послуг та гру-
пування за ним потреб громадян; поліпшення 
рівня обслуговування клієнтів за рахунок єди-
ного вікна; оптимізацію трансакційних процесів 
і підвищення ефективності.

У моделі мережевого партнерства відом-
ства, у загальних рамках спільної роботи, про-
довжують надавати свої послуги окремо, але 
працюють разом під управлінням провідного 
відомства через систему міжвідомчої електро-
нної взаємодії (СМЕВ) для вирішення деяких 
проблемних ситуацій з клієнтами. У більшості 
випадків це співробітництво підпадає під за-
гальну угоду про співпрацю. Набір конкретних 
відомств, що задіяні в тому чи іншому випадку, 
зазвичай змінюється, так само як і ступінь їх-
нього залучення до вирішення проблеми. Вони 
функціонують як мережа відомств, що об’єдну-
ються у певних категоріях справ.

Модель мережевого партнерства забезпе-
чує: надання інтегрованих послуг від партнерів 
для підтримки користувачів на індивідуальній 

основі; виборче співробітництво за випадком, 
коли цілі відомств виявляються сумісними; 
упровадження механізмів управління для фор-
мування мережі співпраці організацій держав-
ного, приватного та недержавного секторів; 
реалізацію рамкових домовленостей і адміні-
стративних протоколів, що забезпечують відом-
ствам гнучкість при формуванні пакетів послуг; 
обмежені організаційні перетворення, що спри-
яють змінам у тих випадках, коли є великий опір 
їм; сильне почуття власності у співробітників.

У моделі інтеграції організацій для надан-
ня послуг колишні окремі державні органи або 
їхні частини реорганізуються (трансформують-
ся), щоб працювати як єдине ціле. Тобто здій-
снюються зміни в діапазоні від перетворення 
розрізнених частин однієї організації до об’єд-
нання окремих організацій для роботи як єдина 
команда. Усі ці варіанти характеризуються фор-
муванням у кінцевому підсумку єдиних адміні-
стративних процесів надання е-послуг, єдиного 
управління звернень громадян за послугами і 
взаємозамінності співробітників.

Модель інтеграції організацій забезпечує: 
повну інтеграцію процесу надання послуг, що 
дозволяє відомствам всеосяжно враховува-
ти складні потреби клієнтів за набором послуг 
відомств-партнерів; фундаментальні зміни в 
запуску обслуговування, процедурах ведення 
справ у теках, оброблення інформації, нагляду, 
ефективності управління й розподілу робочої 
сили; надання клієнтам дійсно безперебійного 
обслуговування; скорочення вартості обслуго-
вування; значні початкові витрати при інтегра-
ції організацій, але істотну економію в поточних 
операційних витратах з плином часу; всеохоп-
ний контроль процесу надання послуг відповід-
но до встановлених стандартів; формування 
спільних інтересів і цілей інтегрованих органі-
зацій та посилення керівництва в загальних пи-
таннях управління ефективністю.

Співвідношення проаналізованих чотирьох 
моделей з точки зору реалізованих в відповід-
них системах надання послуг рівнів інтегра-
ції послуг та складності цільових результатів 
послуг показує (рис. 5) [2], що чим більшою є 
складність цільових результатів послуг, тим 
більше бути необхідний рівень їхньої інтеграції. 
Тобто як ілюструє тренд зростання ефектив-
ності управління, кожна модель є оптимальним 
вибором тільки в конкретних обставинах, коли 
рівень інтеграції послуг відповідає рівню склад-
ності цільових результатів. 
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На практиці різні моделі не завжди повністю 
відповідають конкретним ініціативам колектив-
ного надання послуг, що часто тягне за собою 
поєднання елементів, кожен з більшим чи мен-
шим ступенем інтеграції, хоча в цілому опти-
мальне співвідношення між рівнем інтеграції 
послуг і складністю їх результатів залишаєть-
ся, є великі області перекриття, в яких відом-
ства-партнери можуть ефективно застосову-
вати більш, ніж одну модель в залежності від 
конкретних обставин і обраної ними структури 
організації своїх ініціатив. Незважаючи на це, 
дослідження, виконане компанією Accenture [3], 
показує, що складні результати вимагають ви-
сокого рівня інтеграції, а моделі, які пропонують 
більш низькі рівні інтеграції, просто не ефектив-
ні при наданні послуг з найскладнішими резуль-
татами. І навпаки, коли складність результатів 
послуг низька, найвищий рівень інтеграції не 
може бути найбільш ефективним засобом на-
дання послуг і в цих обставинах може привести 
до неефективності.

Визначення складності результату послуг 
потребує виваженої оцінки ряду чинників: ви-
черпного діапазону потреб громадян від про-
стих інформаційних потреб до комплексних по-
треб; частоти взаємодії в залежності від потреб 
клієнтів і необхідних послуг від одної взаємодії; 
характеру взаємодії, спектр якого може варію-
ватися від отримування інформації про послугу 
до надання послуги; рівня компетенції, необхід-

ного для задоволення потреб громадян (інфор-
маційні, транзакційні, глибокі знання, досвід об-
слуговування). При цьому важливо відзначити, 
що складність результатів послуг і основні цілі їх 
надання відносяться до компетенції відомства.

Проблема інтеграції суб’єктів надання елек-
тронних адміністративних послуг пов’язана з 
низкою викликів, до яких слідує віднести: орга-
нізаційний потенціал, ефективність управління, 
знання та навички персоналу та спільне викори-
стання інформації відомствами. Усі відомства 
повинні задовольняти ці виклики, якщо вони 
мають намір успішно перейти до інтегровано-
го надання послуг. Задоволення цих викликів 
може бути реалізовано через трансформаційні 
або еволюційні зміни. 

Трансформаційний шлях характеризується 
чітким уявленням про найвідповіднішу модель 
інтеграції послуг та наявністю комплексної про-
грами змін, виконанням якої управляє команда 
з різноплановою кваліфікацією, добре забез-
печена ресурсами. Відомства, що володіють 
меншими можливостями для змін, частіше оби-
рають спосіб еволюційних змін. Вони можуть за-
довольняти виклики поступово, наближаючись 
до свого оптимального рівня інтеграції послуг. 
Незалежно від конкретних викликів, що стоять 
перед відомствами на самому початку шляху, 
кінцева мета не повинна змінюватися. Тобто 
відомства повинні прагнути реалізувати ту мо-
дель, що найкраще відповідає складності по-

треб громадян. Украй важливо для 
агентів змін в усі часи мати бачення 
обраної моделі інтеграції послуг і ке-
руватися цією моделлю незалежно 
від конкретного використовуваного 
способу упровадження змін (тран-
сформаційного або еволюційного). 
Тобто ключем до успіху змін є орієн-
тація на кінцевий результат надання 
послуг за обраною моделлю їхньої 
інтеграції.

Вибравши відповідну модель 
інтеграції послуг і оцінивши мож-
ливі проблеми і готівкові кошти 
для управління змінами, публічні 
установи повинні звести їх разом, 
щоб визначити відповідний шлях 
реалізації своєї спільної ініціативи. 
Масштаб завдань, що стоять перед 
відомствами-партнерами, наяв-
ність засобів управління змінами є 
ключовими факторами, що визна-

Рис. 5. Співвідношення моделей інтеграції надання послуг
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чають, який шлях до інтеграції послуг вибира-
ють установи. 

По суті, в тих випадках, коли можливості ві-
домств з управління змінами відповідають або 
перевищують масштаб завдань, що стоять пе-
ред ними, може працювати підхід з трансфор-
маційними змінами. Проте, публічні установи 
часто виявляються в положенні, коли вони сти-
каються насправді з перевищенням масштабу 
завдань над можливостями щодо змін, що у 
них є. У таких ситуаціях, може виявитися при-
вабливою затримка виконання передбачуваних 
змін до моменту формування достатніх мож-
ливостей для їх виконання. Однак, високопро-
дуктивні відомства визнають, що потенціал і 
можливості змін можуть нарощуватися вже в 
процесі виконання самих змін при динамічно-
му дотриманні необхідної відповідності в кожен 
момент часу підлягають реалізації змін готівко-
вим можливостям для цього.

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальшого розвитку у даному 
напрямку. Проаналізовано дві групи моделей 
інтеграції суб’єктів надання електронних ад-
міністративних послуг на основі: 1) спільного 
використання інформаційних систем в вигля-
ді поділюваного бек-офіса та поділюваного 
фронт-офіса; 2) співпраці суб’єктів надання 
послуг з метою забезпечення безперешкодного 
надання послуг в вигляді мережевого партнер-
ства з допомогою системи міжвідомчої електро-
нної взаємодії та інтеграції суб’єктів надання 
послуг в одно трансформоване відомство. Спів-
відношення цих моделей з точки зору реалізо-
ваних в відповідних системах надання послуг 
рівнів інтеграції послуг та складності цільових 
результатів послуг показує, що чим більшою 
є складність цільових результатів послуг, тим 
більше бути необхідний рівень їхньої інтеграції. 
При цьому визначено, що ефективність управ-
ління в процесі надання послуг є в пропорційної 
залежності від рівня інтеграції суб’єктів надан-
ня послуг та складності результатів послуг, при 

цьому кожна модель інтеграції є оптимальним 
вибором тільки в конкретних обставинах, коли 
рівень інтеграції послуг відповідає рівню склад-
ності цільових результатів.

У підвищенні якості надання адміністратив-
них послуг особливо актуальною є децентралі-
зація повноважень з надання адміністративних 
послуг на рівень ОМС, зокрема через інстру-
менти делегування. І хоча в багатьох випадках 
цей напрям потребує узгодження з реформою 
місцевого самоврядування та адміністратив-
но-територіального устрою, частину повнова-
жень можна вже передати місцевому самовря-
дуванню. На довгострокову перспективу така 
децентралізація має бути генеральним напря-
мом державної політики, оскільки саме децен-
тралізація дозволяє суттєво покращити якість 
послуг через підвищення впливу громади на 
суб’єктів надання цих послуг.

Подальшими дослідженнями є розв’язан-
ня проблем з розвитку компетенції публічних 
службовців для задоволення потреб громадян 
в комплексних електронних адміністративних 
послугах, механізмів міжвідомчої інформацій-
ної взаємодії, центрів надання адміністратив-
них послуг та їх інтеграції в систему міжвідомчої 
електронної взаємодії.
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Спасибов Д. В. Модели интеграции субъектов предоставления электронных админи-
стративных услуг

Проанализированы модели интеграции субъектов предоставления электронных адми-
нистративных услуг для обеспечения потребностей граждан. Определено, что эффек-
тивность управления в процессе предоставления услуг находится в пропорциональной 
зависимости от уровня интеграции субъектов предоставления услуг и сложности резуль-
татов услуг. При этом обосновано, что каждая модель интеграции является оптималь-
ным выбором только в конкретных обстоятельствах, когда уровень интеграции услуг со-
ответствует уровню сложности целевых результатов.

Ключевые слова: электронная административная услуга, субъекты предоставления 
административных услуг, разделяемый бэк-офис, разделяемый фронт-офис, сетевое 
партнерство, система межведомственного электронного взаимодействия.

Spasibov D. V. Models of integration of subjects providing electronic administrative ser-
vices

The models of integration of subjects providing electronic administrative services, meeting the 
citizens’ needs are analyzed. It is determined that the effectiveness of management in provision of 
services is proportional to the level of integration of service providers and the complexity of services 
results. At the same time, it has been proved that each integration model is an optimal choice only in 
specific circumstances, when the level of service integration conforms with the level of target results 
complexity.

Key words: electronic administrative services, subjects providing administrative services, shared 
back-office, shared front-office, network partnership, system of inter-agency electronic interaction.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ В КОНТЕКСТІ  
СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ
В межах даної статті здійснено теоретико-методологічний аналіз компетентності та 

компетенції в контексті сучасних дослідницьких підходів. Систематизовано основні мето-
дологічні проблеми дослідження даних категорій, на підставі цього ідентифіковано ком-
петенції як особистісні якості, а компетентність як характеристику якостей фахівців, 
пов’язану з її здібностями практичного застосування отриманих знань, умінь та навиків у 
відповідній професійній сфері, виокремлено основні критерії компетентності.

Ключові слова: компетентність, компетенції, компетентністний підхід, тестуван-
ня компетентності, професійно-важливі якості, стратегічна результативність, творча 
здатність, процедурні вміння, багаторівнева якість, інституційна структура, внутрішні 
та зовнішні ресурси.

Постановка проблеми. У межах сучасної 
традиції типовим методологічним контекстом 
ідентифікації поняття «компетентність» є його 
аналіз у взаємозв’язку із поняттям «компетен-
ція». Хоча у більшості підходів існує чітка кон-
текстна диференціація цих термінів, однак зде-
більшого вони тлумачаться у детермінованому 
взаємозв’язку. 

У межах сучасних дослідницьких підходів, 
спрямованих на артикуляцію, конкретизацію та 
верифікацію компетентністної структури про-
фесійного розвитку персоналу у різних сферах 
суспільного життя, особливої ваги набуває те-
оретико-методологічна ідентифікація сутності 
компетентності та компетенцій, визначення їх 
структурних складових елементів та параме-
трів розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У межах сучасної гуманітарної науки існує 
значна кількість концепцій щодо ідентифікацій 
категорій «компетентність» та «компетенція». 
Так, І. Зимня компетентність ідентифікує як пев-
ну «якість людини, яка володіє усесторонніми 
знаннями у певній предметній сфері, які дають 
їй змогу здійснювати відповідні життєві дій та 

реалізовувати певну кваліфікаційну характе-
ристику, необхідну для вирішення тактичних 
та стратегічних завдань соціальної практики» 
[1, с. 201]. На її думку, компетентність базуєть-
ся «на знаннях та інтелектуально й особистісно 
обумовленому досвіді соціально-професійної 
життєдіяльності людини» [1, с. 208]. З огляду 
на це, компетенція, характеризуючи здатність 
людини «досягати щось, відповідати чомусь 
та підходити до вирішення чогось», ілюструє її 
знання, вміння, досвід та теоретико-практичну 
підготовленість до використання знань на прак-
тиці. Такий аспект ідентифікації компетентності 
вказує на здатність людини «володіти сукупні-
стю засобів вирішення питань, оперуючи ши-
рокими пізнавальними можливостями та висо-
ким досвідом прикладення власної діяльності» 
[1, с. 215]. Саме тому компетентність являє со-
бою кінцевий результат освіти людини.

Певною противагою до наведеної вище кон-
цепції є підхід С. Холліфорда у контексті іденти-
фікації цих понять. Вчений виходить із того, що 
компетенція не може зводитись ані до знань, 
ані до навичок, адже вона являє собою «воло-
діння ситуацією в умовах мінливості оточення, 
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а тому вона характеризує здатність людини ре-
агувати на вплив середовища та зміну його» [2]. 
З огляду на це, компетенція, являючи собою 
«певний опис робочих завдань», характеризує 
собою здатність діяти відповідно до прийнятих 
інституційною структурою стандартів, а компе-
тентність включає врахування особистісного 
фактору впливу на процеси функціонування 
відповідної структури, зокрема мотиви, особли-
вості характеру, творчі здібності, самооцінку, 
знання, які людина трансформує у процесі сво-
єї діяльності. Знайшовши узагальнюючий при-
йом, вчений пропонує під компетенцією розумі-
ти «сферу проблем, які належить вирішувати, 
сферу діяльності, коло професійних обов’язків, 
сферу реалізації компетентності у сукупності 
з критеріями вирішення», а під компетентні-
стю – «процес дієспрямованої взаємодії знань, 
здібностей та суб’єктивних властивостей осо-
бистості для досягнення цілей у межах заданої 
компетенції» [2].

Значний методологічний інтерес щодо роз-
межування та теоретичної ідентифікації понять 
«компетентність» та «компетенція» становить 
концепція В. Метаєвої. Під компетенцією вче-
ний розуміє «набір взаємопов’язаних якостей 
особистості, які використовуються для певного 
кола діяльності, що тим самим характеризує 
здатність людини здійснювати певні функції, не-
обхідні для вирішення задач, які відображають 
сферу професійності» [3, с. 58]. Компетентність, 
на думку вченого, являє собою «відповідність 
знань, вмінь та досвіду людини певного соці-
ально-професійного статусу рівню складності 
виконуваних нею задач та вирішуваних про-
блем» [3, с. 59]. З огляду на це, компетентність 
та компетенція розглядаються як взаємозумов-
лені категорії, оскільки «підвищення компетент-
ності веде до розширення сфери компетенції, і, 
навпаки, розширення сфери компетенції зумов-
лює необхідність підвищення рівня компетент-
ності» [3, с. 60]. 

Подібна методологічна конструкція також 
представлена С. Велде, який під компетенцією 
розуміє «відчужені, наперед задані вимоги до 
освітньої підготовки фахівця, одиниці навчаль-
ної програми, які складають «анатомію» компе-
тентності», а під компетентністю – «особистісні 
характеристики, сукупність інтеріоризованих 
мобільних знань, вмінь, навичок гнучкого мис-
лення» [4, с. 28]. З огляду на це, вченим роз-
роблено термінологічну структуру ідентифікації 
компетентності, яка включає:

– володіння певними знаннями, навичками, 
життєвим досвідом, які дають змогу приймати 
правильні рішення та ефективно виконувати 
свої професійні функції;

– комплексний особистісний ресурс, який 
забезпечує можливість ефективної взаємодії з 
оточенням у відповідній сфері і залежить від не-
обхідних для цього компетенцій;

– наявність в індивіда внутрішньої мотивації 
до якісного здійснення своєї професійної діяль-
ності, ставлення до своєї професії як до цінності;

– рівень освіченості фахівця, необхідний для 
самостійного розв’язання пізнавальних про-
блем та визначення особистісної позиції;

– відповідність фахівця вимогам, встановле-
ним критеріям та стандартам до певної профе-
сійної сфери [4, с. 29–30]. 

На підставі цього компетенція, на думку 
С. Велде, являє собою «узагальнений спосіб 
дій, який забезпечує продуктивне виконання 
професійної діяльності, тобто здатність людини 
реалізувати на практиці свою компетентність» 
[4, с. 33]. Це свідчить про те, що важливим 
структурним компонентом компетенції виступає 
досвід, який являє собою «інтеграцію в єдине 
ціле засвоєних людиною окремих дій, способів, 
прийомів вирішення задач» [4, с. 33]. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є здійснення теоретико-методологічного ана-
лізу компетентності та компетенції в контексті 
сучасних дослідницьких підходів. Досягнення 
мети зумовлює вирішення відповідних завдань, 
серед яких: систематизація основних методо-
логічних проблем дослідження цих категорій, 
ідентифікація сутності компетенції та компе-
тентності, визначення критеріїв їх змістовного 
та функціонального розмежування у відповідній 
професійній сфері.

Виклад основного матеріалу. Гностичну 
цінність щодо ідентифікації понять «компетен-
ція» та «компетентність» також має концепція 
В. Мижерікова, який під компетенцією розуміє 
«сукупність взаємопов’язаних якостей особи-
стості, які регламентуються відповідним колом 
завдань та їх відповідним ставленням до певно-
го переліку предметів та процесів, що забезпе-
чує здатність здійснювати діяльність відповідно 
до чітко визначених вимог» [5, с. 73]. Компе-
тентність розглядається ним як «володіння лю-
диною відповідною компетенцією, включаючи 
її особистісне ставлення до неї та предмету ді-
яльності» [5, с. 85]. Тобто компетентність являє 
собою певну міру засвоєння та оволодіння ком-
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петенціями, включаючи синтез знань та досвіду, 
які забезпечують виконання відповідних функці-
ональних завдань, характерних для конкретної 
організаційної структури. Загалом, виходячи із 
такого контексту розуміння компетенцій та ком-
петентностей, під першими вчений розуміє кон-
кретизовані функціональні завдання, пов’язані 
з професійною діяльністю суб’єктів соціальної 
практики, а компетентність характеризує набуті 
особистістю в процесі навчання якості, які за-
безпечують їй можливість вирішення конкрет-
них професійних завдань. 

Такий контекстний ряд розмежування понять 
«компетенція» та «компетентність» характер-
ний також і для концепції С. Уіддетта, який сут-
ність першої зводить до «особистих здібностей 
фахівця вирішувати певний клас професійних 
завдань» [6, с. 29]. У цьому аспекті компетенція 
постає у формі «процедурного вміння» викону-
вати відповідні функціональні обов’язки, а ком-
петентність включає «сукупність взаємопов’я-
заних якостей особистості» щодо виконання 
певного переліку функціональних завдань, від 
результативності яких залежить багаторівнева 
якість діяльності інституційної структури. Компе-
тентність у такому формулюванні характеризує 
стратегічну спрямованість інституції, яка зале-
жить від особистісного фактора – знань, вмінь, 
навичок та способів діяльності персоналу, вклю-
ченого у відповідну організаційну структуру. 
У такий спосіб саме компетентність, а не ком-
петенції, визначають параметри результатив-
ності функціонування та розвитку відповідних 
інституцій у різних сферах суспільного життя.

Розкриваючи детерміновану сутність катего-
рій «компетентність» та «компетенція», А. Ху-
торський стверджує, що компетенція являє 
собою «коло питань, з яких людина виявляє 
свою високу обізнаність, володіючи знаннями 
та досвідом їх вирішення, компетентну людину 
в певній сфері характеризує володіння певни-
ми знаннями та здібностями, які дають їй змогу 
обґрунтовано міркувати у цій сфері та ефектив-
но діяти в ній» [7, с. 59]. Такий контекст іден-
тифікації компетентності дає змогу розкрити її 
загальний та конкретний зміст, відповідно до 
чого «компетенція включає сукупність взаємо-
пов’язаних якостей та рис особистості (знань, 
умінь, навичок та способі діяльності), які стосу-
ються певного кола питань та процесів, необ-
хідних для якісної та продуктивної діяльності» 
[8]. Відповідно, компетентність являє собою 
«володіння людиною певною компетенцією, 

яка включає її особистісне ставлення до неї та 
предмету діяльності» [8]. У більш конкретному 
контексті вона являє собою «інтегральну ха-
рактеристику якості людини, яка пов’язана з її 
здатністю осмислено застосовувати комплекс 
знань, вмінь та способів діяльності в певному 
міждисциплінарному колі питань» [8]. 

Обґрунтовуючи такий контекст розуміння 
компетенції, А. Хуторський  наголошує на до-
цільності розуміння під нею «готовності суб’єкта 
ефективно організовувати внутрішні та зовнішні 
ресурси для постановки та досягнення цілей» 
[9]. Під внутрішніми ресурсами вчений розуміє 
знання, вміння, навички, непредметні вміння, 
психологічні особливості цінності. Компетент-
ність розглядається ним як «інтегральна влас-
тивість особистості, яка артикулює її прагнення 
та здатність (готовість) реалізувати свій потен-
ціал (знання, вміння, досвід, особистісні якості) 
для успішної діяльності у певній сфері» [9]. 

У межах такого методологічного контексту 
будує свою концепцію Е. Трофімов: обґрунто-
вуючи детермінованість аналізу компетентності 
та компетенції, він виходить з їх взаємозумов-
леності між собою, адже «компетентна люди-
на не може бути такою, якщо вона не володіє 
повною мірою компетенцією, а отже, вона поз-
бавлена належної можливості її реалізації в 
соціально значимих аспектах» [10, с. 26]. Такий 
контекст розуміння компетентності характери-
зує здатність людини ефективно виконувати 
свої професійні функції, дотримуючись «чітко 
встановленого стандарту», який застосовуєть-
ся до кожної професійної групи. З огляду на це, 
компетентність як певна характеристика люди-
ни проявляється через «наявність у неї знань, 
умінь та навичок, необхідних для вирішення 
проблем у відповідній професійній сфері» [10, 
с. 27]. Це, на думку вченого, свідчить про те, 
що компетентність являє собою «інтегральну 
особистісно-когнітивну якість», яка базується 
на сформованій системі професійних знань та 
вмінні ефективного їх застосування у сфері ре-
алізації функціональних обов’язків. 

Аби встановити певну методологічну завер-
шеність компетентності, доцільно вказати на її 
психологічний аспект розуміння. С. Воровщі-
ков під компетентністю розумів психологічну 
якість, яка характеризує «силу та впевненість, 
які походять від відчуття власної успішності 
та корисності людини суспільству, що надає їй 
можливість усвідомлення своєї здатності ефек-
тивної взаємодії з оточенням» [11, с. 87]. Пси-
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хологічний аспект компетентності також розкри-
вається через здатність людини відчувати міру 
персональної та соціальної відповідальності за 
реалізацію певних функціональних обов’язків 
у системі суспільних відносин. В цьому аспек-
ті психологічний аспект компетентності детер-
міновано взаємопов’язаний з етичним, адже 
йдеться про те, що людина, яка імплементована 
у відповідну соціальну практику реалізації своїх 
професійних функцій, має чітко ідентифікува-
ти відповідність їх реалізації певним етичним 
стандартам. Здебільшого йдеться про етичну 
компетентність людини, володіння нею відпо-
відними здібностями, включаючи певні знання 
та вміння, які не суперечать системі загально-
людських цінностей, що дає їй змогу працювати 
в межах власної компетентності. У такий спосіб 
компетентність, на його думку, має включати 
знання, освіту, здібності, професійну підготов-
ку, яка забезпечить глибинне знання фаху, ви-
конання функціональних обов’язків, детальне 
розуміння складних зв’язків явищ та процесів, 
ймовірних способів та засобів досягнення цілей, 
можливостей комплексного підходу до виконан-
ня службових обов’язків [11, с. 102]. З огляду 
на це, компетентність, являючи собою володін-
ня усесторонніми знаннями, необхідними для 
ефективного виконання службових обов’язків, 
є структурною умовою «попередження та кон-
структивного завершення соціальних конфлік-
тів» та забезпечення стабільного функціонуван-
ня та сталого розвитку організаційних структур.

Обґрунтовуючи компетентністний підхід, 
Х. Гайнутдінов ідентифікував компетентність 
через реалізацію компетенцій. Вчений зважає 
на те, що компетентність є поняттям, яке за 
своїм методологічним контекстом є «значно ши-
ршим ніж поняття знання, вміння, навичок, хоча 
і включає їх в себе, адже йдеться не про компе-
тентність як про адитивну суму знань, оскільки 
знання, вміння, навики, поняття дещо іншого 
смислового ряду» [12, с. 26]. На підтверджен-
ня цього вченим показано, що «компетентність 
включає не лише когнітивну та операціональ-
но-технологічну складову, але й і мотиваційну, 
етичну, соціальну та поведінкову, зокрема й ре-
зультати навчання (знання та вміння), систему 
ціннісних орієнтацій» [12, с. 28]. Такий контекст 
розуміння компетентності вказує на те, що вона 
є результатом відповідної освіти, оскільки фор-

мується у школі, сім’ї, під впливом певних зов-
нішніх соціальних факторів (релігії, культури, 
політики). 

Дотримуючись згаданої традиції щодо де-
термінованості аналізу компетенції та компе-
тентності, В. Краєвський під компетенцією ро-
зумів «коло питань, з яких хто-небудь добре 
обізнаний, коло чиїхось повноважень, прав» 
[13]. У цьому аспекті компетенція характери-
зує функціональний зріз діяльності відповідної 
інституційної структури, а компетентність сто-
сується суб’єкта діяльності та його індивіду-
ально-типологічних особливостей реалізації 
функціональних повноважень. У такий спосіб 
під час розмежування понять «компетенція» 
та «компетентність» вчений твердить: «Ком-
петенції характеризують собою певні функціо-
нальні задачі, пов’язані з діяльністю, які хтось 
може успішно розв’язувати, а компетентності 
стосуються суб’єкта діяльності, його рис, які він 
набуває задля того, аби вирішувати відповідні 
функціональні задачі в процесі діяльності» [13]. 
Відповідно до цього компетенція, виступаючи 
«системним проявом знань, вмінь, здібностей 
та особистих якостей людини», висуває відпо-
відні вимоги перед людиною щодо оперування 
ними в процесі реалізації відповідних «функціо-
нальних обов’язків» [13]. Це свідчить про те, що 
компетенції, які формуються на основі знань, 
вмінь, здібностей та особистих якостей, висту-
пають об’єктивною умовою формування компе-
тентностей.

Висновки і пропозиції. Таким чином, здійс-
нений нами аналіз теоретичної ідентифікації 
компетентності та компетенцій у контексті су-
часних дослідницьких підходів дав змогу систе-
матизувати основні методологічні проблеми та 
гностичні аспекти у дослідженні цих категорій, 
на підставі чого ідентифіковано компетенції як 
особистісні якості, а компетентність – як харак-
теристику якостей фахівців, пов’язану зі здіб-
ностями практичного застосування отриманих 
знань, умінь та навиків у відповідній професій-
ній сфері. Виокремлено основні критерії ком-
петентності (рівень засвоєння знань та вмінь, 
діапазон та широта знань та вмінь, здатність ви-
конувати спеціальні завдання, раціонально ор-
ганізовувати та здійснювати професійні функції, 
використовувати свої знання в нестандартних 
ситуаціях). 
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контексте современных исследовательских подходов 

В рамках статьи осуществлен теоретико-методологический анализ компетентности 
и компетенции в контексте современных исследовательских подходов. Систематизиро-
ваны основные методологические проблемы исследования данных категорий, на основа-
нии чего идентифицированы компетенции как личностные качества, а компетентность – 
как характеристика качеств специалистов, связанная со способностями практического 
применения полученных знаний, умений и навыков в соответствующей профессиональной 
сфере, выделены основные критерии компетентности.
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Bezruk V. M. Theoretical and methodological analysis expertise and competence in the 
context of current research approaches

Within this article the theoretical-methodological analysis expertise and competence in the con-
text of current research approaches organize basic methodological problems of research data cate-
gories on the basis of the identified competencies as personal qualities and competence as charac-
teristic as professionals associated with its ability practical application of the knowledge and skills in 
the relevant professional field, singled out the basic criteria of competence.

Key words: competence, competence competitive approach, testing competence, professionally 
important qualities, strategic effectiveness, creative ability, procedural skills, multi-level quality, insti-
tutional structure, internal and external resources.
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дарт», «професійний стандарт», «професійна кваліфікація». Визначено типи професійних 
стандартів. Досліджено правові засади розроблення та впровадження професійних стан-
дартів на державній службі. Запропоновано розглядати поняття «професійний стандарт 
на державній службі» як документ, який визначає вимоги до кваліфікації державних службов-
ців та їхньої компетентності, необхідні для здійснення професійної діяльності на державній 
службі. Внесено пропозиції щодо структури та змісту професійних стандартів на держав-
ній службі України. 
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Постановка проблеми. Необхідною умовою 
для України щодо впровадження Болонського 
процесу та імплементації Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом (далі – 
ЄС) [20] в галузі освіти, створення єдиного 
європейського освітнього простору та забез-
печення освіти упродовж життя є наближення 
професійної освіти до ринку праці на засадах 
соціального партнерства відповідно до євро-
пейської і національної рамок кваліфікацій та 
вимог професійних стандартів.

Правовими засадами для сприяння націо-
нальному і міжнародному визнанню кваліфіка-
цій, здобутих в Україні, розробки та впроваджен-
ня професійних стандартів на державній службі 
є Національні класифікатори України «Класифі-
катор професій» (ДК 003:2010) [3] та «Класифіка-
тор видів економічної діяльності (ДК 009:2010)» 
[2], Довідник типових професійно-кваліфікацій-
них характеристик посад державних службовців 
[8], Національна рамка кваліфікацій [11] та зако-
ни України «Про державну службу» (2015) [7], 
«Про вищу освіту» (2014) [6], «Про соціальний 
діалог в Україні» (2010) [21], «Про професійний 
розвиток працівників» (2012) [17], «Про організа-
ції роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 
діяльності» (2012) [16], «Про професійні спілки, їх 
об’єднання, права та гарантії діяльності» (1999) 
[18], «Про зайнятість населення» (2012) [10]. 

З метою введення європейських стандартів 
та принципів забезпечення якості освіти з ураху-
ванням вимог ринку праці до компетентностей 
фахівців; забезпечення гармонізації норм зако-
нодавства у сфері освіти та соціально-трудових 
відносин; сприяння національному і міжнарод-
ному визнанню кваліфікацій, здобутих в Укра-
їні; налагодження ефективної взаємодії сфери 
освітніх послуг та ринку праці була схвалена 
Національна рамка кваліфікацій, що являє со-
бою системний і структурований за компетент-
ностями опис дев’яти кваліфікаційних рівнів за 
такими критеріями як: рівень; знання; уміння; ко-
мунікація; автономність і відповідальність [11]. 

Для гармонізації державної служби Украї-
ни з міжнародними стандартами та нормами 
ЄС Планом заходів щодо реалізації Стратегії 
реформування державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування в Україні на 
період до 2017 року передбачено відповідно до 
Національної рамки кваліфікацій розробку галу-
зевої рамки кваліфікацій у галузі знань «Публіч-
не управління та адміністрування» [14], а За-
коном України «Про державну службу» надано 
повноваження Національному агентству Укра-
їни з питань державної служби (далі – НАДС) 
відповідно до вимог професійних стандартів 
визначати потреби у професійному навчанні 
державних службовців та делегувати повнова-
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ження навчальним закладам, що здійснюють 
професійне навчання державних службовців, 
визначати зміст навчання (стаття 13) [7]. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 14 грудня 2016 р. № 1077 «Про затвер-
дження Плану заходів із впровадження Націо-
нальної рамки кваліфікацій на 2016–2020 роки» 
передбачено модернізацію системи прогнозу-
вання потреби в кваліфікаціях та розроблен-
ня професійних стандартів шляхом адаптації 
Національної системи класифікацій професій 
(занять) до Міжнародної стандартної класифі-
кації занять (ISCO-08); створення електронного 
реєстру професій; розроблення/оновлення і за-
твердження професійних стандартів (упродовж 
2018-2019 років) тощо [13].

Тому питання щодо порядку розробки і впро-
вадження професійних стандартів на держав-
ній службі на сьогодні є досить актуальним та 
потребує ґрунтовних досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій свідчить, що вивченню європейського та 
вітчизняного досвіду розробки і впроваджен-
ня професійних стандартів, у тому числі і на 
державній службі, присвячені дослідження 
Л. П. Пуховської, А. О. Ворначова, С. В. Мель-
ника, Ю. І. Кравця, С. О. Леу [22-24; 4], Н.М. Че-
хоєвої [25] та інших. Однак потребує вивчення 
питання правових засад розробки та впрова-
дження професійних стандартів на державній 
службі, у тому числі, обов’язковим є визначен-
ня сутності понять «кваліфікація», «компетент-
ність», «професійний стандарт на державній 
службі», «професійна кваліфікація», а також 
структури та змісту професійних стандартів на 
державній службі.

Постановка завдання. Вивчити сутність 
понять «кваліфікація», «компетентність», «про-
фесійний стандарт», «професійна кваліфіка-
ція». Визначити типи професійних стандартів. 
Дослідити правові засади розробки та впрова-
дження професійних стандартів на державній 
службі. Запропонувати авторське визначення 
поняття «професійний стандарт на державній 
службі». Внести пропозиції щодо структури та 
змісту професійних стандартів на державній 
службі України. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз дослі-
джень вітчизняних науковців щодо зарубіжного 
досвіду розробки і впровадження професійних 
стандартів засвідчив, що кваліфікаційні стан-
дарти розглядаються як норми і вимоги, які за-
стосовуються для таких аспектів кваліфікацій 

як професійні стандарти, освітні стандарти та 
оцінні стандарти: 

– професійні стандарти визначають «основні 
професії», описуючи фахові завдання й опера-
ції, а також компетенції, типові для даної про-
фесії. Професійні стандарти дають відповідь на 
запитання: «Що фахівець повинен уміти вико-
нувати на робочому місці?»; 

– освітні стандарти визначають очікува-
ні результати навчального процесу, програму 
навчання у сенсі змісту, навчальних завдань 
і планів, а також методів й умов навчання (на 
робочому місці, в навчальному закладі тощо). 
Освітні стандарти дають відповідь на запитан-
ня: «Чого учень повинен навчитися, щоб у май-
бутньому бути ефективним працівником?»; 

– оцінні стандарти визначають об’єкт оцінки, 
критерії успішності, методи оцінювання, стан-
дарти, а також склад комісії, яка надає відповід-
ну кваліфікацію. Оцінні стандарти дають відпо-
відь на запитання: «Як ми пересвідчимося, що 
майбутній фахівець отримав потрібні знання й 
уміння для виконання роботи?» [23, с. 47].

Серед професійних стандартів, які поширені 
в країнах ЄС, Л.П. Пуховською визначено їх три 
основні типи: 1) професійний стандарт як кла-
сифікатор основних професій; 2) професійний 
стандарт як критерій для оцінювання профе-
сійної діяльності; 3) професійний стандарт – як 
професійний профіль, об’єднаний з кваліфіка-
цією [24].

Тобто в різних країнах професійні стандар-
ти різняться за структурою та змістом. В одних 
стандартах описані трудові функції і дії, що 
входять в рамки конкретної професії/сфери 
професійної діяльності, тоді як інші включають 
додаткові описи компетенцій або тільки перелік 
необхідних компетенцій [4].

В Україні згідно зі статтею 1 Закону України 
«Про державну службу» державна служба є 
публічною, професійною, політично неупере-
дженою діяльністю із практичного виконання 
завдань і функцій держави [7]. Однак, поняття 
«професійний стандарт на державній службі» 
як у Законі України «Про державну службу» 
[7], так і у його підзаконних актах не визначено. 
Хоча поняття «професійний стандарт» розгля-
дається у Законі України «Про професійно-тех-
нічну освіту» як затверджені в установленому 
порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх 
компетентності, що визначаються роботодавця-
ми і слугують основою для формування профе-
сійних кваліфікацій. Зазначено, що професійні 
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стандарти співвідносяться з рівнями національ-
ної і галузевих рамок кваліфікацій і групуються 
за галузевими ознаками [19].

Важливо, що для цілей Національної рам-
ки кваліфікацій термін кваліфікація визначено 
як офіційний результат оцінювання і визнан-
ня, який отримано, коли уповноважений ком-
петентний орган встановив, що особа досягла 
компетентностей (результатів навчання) за за-
даними стандартами; кваліфікаційний рівень – 
структурна одиниця Національної рамки ква-
ліфікацій, що визначається певною сукупністю 
компетентностей, які є типовими для кваліфіка-
цій даного рівня; компетентність/компетентно-
сті – здатність особи до виконання певного виду 
діяльності, що виражається через знання, розу-
міння, уміння, цінності, інші особисті якості [11].

З урахуванням Національної рамки кваліфі-
кацій [11] Законом України «Про вищу освіту» [6] 
визначені рівні та ступені вищої освіти: почат-
ковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, який 
відповідає п’ятому кваліфікаційному рівню Наці-
ональної рамки кваліфікацій; перший (бакалавр-
ський) рівень відповідає шостому кваліфікацій-
ному рівню Національної рамки кваліфікацій та 
передбачає отримання освітньо-професійного 
ступеня молодшого бакалавра та освітнього сту-
пеня бакалавра; другий (магістерський) рівень 
відповідає сьомому кваліфікаційному рівню На-
ціональної рамки кваліфікацій та передбачає 
отримання освітнього ступеня магістра; третій 
(освітньо-науковий) рівень відповідає восьмому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки ква-
ліфікацій та передбачає присудження освітнього 
і водночас першого наукового ступеня – доктора 
філософії; науковий рівень відповідає дев’ято-
му кваліфікаційному рівню Національної рамки 
кваліфікацій та передбачає присудження друго-
го наукового ступеня – доктора наук.

На відміну від Національної рамки кваліфіка-
цій [11], у Класифікаторі професій поняття «ква-
ліфікація» визначається як здатність виконува-
ти завдання та обов’язки відповідної роботи, 
де «робота» – певні завдання та обов’язки, що 
виконані, виконуються чи повинні бути виконані 
однією особою; у дипломі чи іншому документі 
про професійну підготовку (посвідченні, серти-
фікаті тощо) кваліфікація визначається через 
назву професії (інженер-радіолог, економіст, 
токар, секретар-стенографіст тощо), а поняття 
«професія» розглядається через здатність ви-
конувати подібні роботи, які вимагають від осо-
би певної кваліфікації [3]. 

У зв’язку із цим професійна кваліфікація – 
це кваліфікація, яка присвоюється на основі 
одного або декількох професійних стандартів 
та підтверджує, що особа здатна виконувати 
завдання та обов’язки в рамках професійної ді-
яльності певного виду та складності [1].

Тобто, як зазначає Н.М. Чехоєва, професій-
ний стандарт, що безпосередньо впливає на 
професію, посаду повинен давати відповідь на 
питання: як потрібно готувати фахівців, здійс-
нювати добір кадрів та, взагалі, про проходжен-
ня державної служби, щоб споживачі послуг 
були впевнені в їх якості, стабільності протягом 
тривалого часу та перспективі поліпшення [25].

Крім того, досвід зарубіжних країн показує, 
що створення якісних професійних стандартів, 
їх ефективне використання, оновлення і роз-
виток вимагає врегулювання ряду проблем, 
зокрема: залучення усіх зацікавлених сторін до 
роботи зі створення і використання професій-
них стандартів, раціональний розподіл повно-
важень між ними, при цьому особливу увагу не-
обхідно приділяти ролі і участі роботодавців в 
цьому процесі; формування організаційних ме-
ханізмів розроблення і підтримки професійних 
стандартів, які б дозволяли своєчасно і якісно 
оновлювати стандарти та забезпечувати спад-
коємність «нових» і «старих» стандартів [4].

Слід відмітити, що відповідно до законів 
України «Про організації роботодавців, їх об’єд-
нання, права і гарантії їх діяльності» [16], «Про 
професійні спілки, їх об’єднання, права та га-
рантії діяльності» [18], «Про соціальний діалог 
в Україні» [21], «Про зайнятість населення» [10] 
професійні стандарти можуть розроблятися ро-
ботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, 
професійними спілками, їх об’єднаннями, орга-
нами державної влади, науковими установами, 
галузевими радами, громадськими об’єднання-
ми, іншими зацікавленими суб’єктами.

Спільними принципами побудови професій-
них стандартів, які можуть ефективно забез-
печувати зв’язок сфери праці та сфери освіти, 
є такі: основа стандартизації – це професійна 
діяльність, результати якої мають вимірюва-
тися; порівнюваність у рамках подібних/різних 
професій (наприклад, порівнюваність структури 
тощо); проста структура, чіткість і ясність; оди-
ниці професійного стандарту складають основу 
кваліфікаційних стандартів [24].

Враховуючи, що на сьогодні ще не прийня-
тий спеціальний закон про систему професій-
них кваліфікацій в Україні, тому питаннями 
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розробки професійних стандартів займається 
як Міністерство соціальної політики України че-
рез ДУ НДІ соціально-трудових відносин, так і 
Спільний представницький орган сторони робо-
тодавців на національному рівні через Інститут 
професійних кваліфікацій [5; 9].

Зокрема, у 2012 році з метою надання ме-
тодичної та практичної допомоги центральним 
органам виконавчої влади, соціальним партне-
рам усіх рівнів соціального діалогу, професій-
ним, громадським організаціям, підприємствам, 
організаціям та установам, іншим зацікавле-
ним сторонам у розробленні та запровадженні 
професійних стандартів, заснованих на компе-
тентнісному підході ДУ НДІ соціально-трудових 
відносин розроблено відповідні методичні реко-
мендації [5]. 

Особливістю цих методичних рекомендацій 
є те, що, по-перше, структурування інформації 
в професійних стандартах засновано на ком-
петентнісному підході, який передбачає фор-
мування вимог до знань, умінь та навичок пра-
цівника, що дозволяють йому якісно виконувати 
основні трудові функції в рамках відповідної 
сфери професійної діяльності. По-друге, про-
фесійний стандарт, як правило, розроблюється 
на окрему професію чи їх групу (професійних 
назв робіт, посад) у певній сфері трудової (про-
фесійної) діяльності та містить перелік їх най-
менувань. По-третє, структурою професійних 
стандартів передбачено, що професійна (тру-
дова) діяльність розподіляється на структурні 
елементи – основні трудові функції, а вимоги 
до знань, умінь, навичок працівника та критерії 
виконання їх вимог встановлюються до кожної 
з них [5].

У 2015 році Рішенням Спільного представ-
ницького органу сторони роботодавців на наці-
ональному рівні від 23 січня 2015 року рекомен-
довано Порядок розроблення, затвердження та 
перегляду професійних стандартів, який вста-
новлює загальні вимоги до процедур розро-
блення, професійного громадського обговорен-
ня, затвердження, введення в дію та перегляду 
професійних стандартів [9]. 

Відповідно до Порядку професійні стандар-
ти описують вимоги до виконання працівниками 
трудових функцій (задачі професійної діяльно-
сті) та необхідні для цього здатності (компетент-
ності), визначаючи поняття: «вид професійної 
діяльності» як сукупність видів трудової діяль-
ності, яка має спільну інтеграційну основу та 
передбачає подібний перелік здатностей (ком-

петентностей) для їх виконання; «вид трудової 
діяльності» – складову частину виду професій-
ної діяльності, сформована цілісним набором 
трудових функцій та необхідних для їх вико-
нання компетентностей; «трудова функція» – 
складову частину виду трудової діяльності, що 
являє собою інтегрований (відносно автоном-
ний) набір трудових дій, що визначається тех-
нологічним процесом та передбачає наявність 
здатностей (компетентностей), необхідних для 
їх виконання; «трудова дія» – найпростішу ви-
робничу операцію (складову частину трудової 
функції), яка здійснюється працівником разом з 
іншими трудовими діями для виконання окре-
мої трудової функції [9].

У Порядку [9] запропоновано проект структу-
ри професійного стандарту, який можна взяти 
за основу для розробки професійних стандартів 
на державній службі, а саме:

1. Паспорт професійного стандарту 
1.1. Основна мета виду професійної діяльності 
1.2. Вид економічної діяльності (код КВЕД ДК009: 
2010) 
1.3. Назва професійної діяльності (код КП ДК 003: 
2010) 
1.4. Професія (назва та код КП ДК 003: 2010) 
1.5.Узагальнена професія (у разі необхідності) 
1.6. Вимоги до державної сертифікації (потребує чи 
не потребує) 
1.7. Назви типових посад 
2. Загальні вимоги до професійної діяльності 
2.1. Загальні компетенції (найменування) 
2.2. Загальнопрофесійні компетенції (найменування) 
3. Перелік основних трудових функцій (номер 
ТФ, назва ТФ, перелік трудових дій) 
4. Опис трудових функцій 
4.1. Назва трудових дій 
4.2. Перелік умінь, знань, засобів та предметів праці, 
необхідних для виконання трудової дії, функції 
5. Технічні характеристики 
5.1. Розробники професійного стандарту 
5.2. Організація, що затвердила професійний стан-
дарт (галузева рада, ФРУ) 
5.3. Номер стандарту 
5.4. Дата затвердження стандарту 
5.5. Дата наступного перегляду стандарту 
5.6. Аркуш реєстрації змін професійного стандарту 

Тобто при розробці професійних стандартів 
на державній службі варто врахувати, що про-
фесійний стандарт має розроблятися відповід-
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но Класифікатору професій [3] та Класифіка-
тору видів економічної діяльності (КВЕД) [2], 
співвідноситися з рівнями Національної рамки 
кваліфікацій [11] та галузевої рамки кваліфікації 
в галузі знань «Публічне управління та адміні-
стрування», враховувати загальні і спеціальні 
вимоги до посад державної служби «А», «Б» і 
«В» [12; 15]. 

Зокрема, Класифікатор професій склада-
ється із кодів та назв класифікаційних угрупо-
вань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та 
груп професій), які сформовано у 9 розділах. 
До державної служби відносяться розділ 1 (за-
конодавці, вищі державні службовці, керівники, 
менеджери (управителі)) та розділ 2 (професіо-
нали) [3].

Що стосується класифікації видів економіч-
ної діяльності (далі – КВЕД), то слід врахувати, 
що основним призначенням КВЕД є визначен-
ня та кодування основних та другорядних видів 
економічної діяльності юридичних осіб, відо-
кремлених підрозділів юридичних осіб, фізич-
них осіб – підприємців. Важливо, що КВЕД по-
будовано за ієрархічною системою кодування із 
застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні 
познаки секцій використовують як рубрикатор, 
і їх не використовують у кодуванні. Подальшу 
деталізацію секцій КВЕД – розділ, група, клас – 
позначають цифровими кодами [2].

Тобто державне управління належить до 
літери О «Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування» розділу 84 
«Державне управління й оборона; обов’язкове 
соціальне страхування», групи 84.1 – «Держав-
не управління загального характеру; соціаль-
но-економічне управління», класу 84.11 – «Дер-
жавне управління загального характеру» [2].

Крім того, Законом України «Про державну 
службу» (стаття 20) передбачено, що вимогами 
до осіб, які претендують на вступ на державну 
службу, є вимоги до їхньої професійної компе-
тентності, які складаються із загальних та спеці-
альних вимог [7]. На сьогодні спеціальні вимоги 
до осіб, які претендують на зайняття посад дер-
жавної служби категорій «Б» і «В», визначають-
ся суб’єктом призначення з урахуванням вимог 
спеціальних законів, що регулюють діяльність 
відповідного державного органу, в порядку, за-
твердженому наказом Національного агентства 
України з питань державної служби від 6 квітня 
2016 року № 72 [12]. 

Згідно із зазначеним порядком, спеціаль-
ні вимоги визначаються та затверджуються 

суб’єктом призначення на кожну посаду дер-
жавної служби категорій «Б» і «В» в державно-
му органі службою управління персоналом ра-
зом із безпосередніми керівниками відповідних 
структурних підрозділів. За змістом спеціальні 
вимоги є описом вимог до досвіду роботи, осві-
ти, знань, умінь, компетенцій, необхідних для 
ефективного виконання державним службов-
цем покладених обов’язків. При цьому спеці-
альні вимоги щодо освіти та досвіду роботи мо-
жуть мати уточнюючий характер (щодо галузей 
знань і спеціальностей, за якими здобуто вищу 
освіту, досвіду роботи у конкретній сфері тощо) 
та не можуть перевищувати встановлені Зако-
ном України «Про державну службу» загальні 
вимоги. Спеціальні вимоги повинні визначатись 
з урахуванням вимог спеціальних законів, що 
регулюють діяльність відповідного державного 
органу, та бути пов’язаними з потребами дер-
жавного органу, завданнями та змістом роботи, 
яку зобов’язаний виконувати державний служ-
бовець відповідно до його посадової інструкції, 
описаними з рівнем деталізації, достатнім для 
відбору кандидатів на зайняття посад держав-
ної служби [12].

Особи, які претендують на зайняття посад 
державної служби категорії «А», мають відпові-
дати типовим вимогам (включаючи спеціальні), 
які затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 липня 2016 року № 448. Згідно 
із зазначеною постановою загальними вимога-
ми до осіб, які претендують на зайняття посад 
державної служби категорії «А» є вимоги щодо 
освіти, стажу та досвіду роботи, а також вимо-
ги щодо вільного володіння мовами, зокрема: 
освіта – вища; ступінь вищої освіти – магістр; 
загальний стаж роботи – не менше семи років; 
досвід роботи на посадах державної служби 
категорій «А» чи «Б» або на посадах не ниж-
че керівників структурних підрозділів в органах 
місцевого самоврядування, або досвід роботи 
на керівних посадах у відповідній сфері – не 
менше трьох років; вільне володіння держав-
ною мовою та володіння іноземною мовою, яка 
є однією з офіційних мов Ради Європи [15].

Спеціальними вимогами до осіб, які претен-
дують на зайняття посад державної служби 
категорії «А», визначено: 1) знання законодав-
ства, а саме: Конституції України; законів Укра-
їни «Про державну службу»; «Про запобігання 
корупції», «Про Кабінет Міністрів України»; «Про 
центральні органи виконавчої влади», а також 
законодавства, що регулює діяльність відповід-
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ного державного органу та/або його апарату;  
2) професійні знання (відповідно до посади); 
3) наявність лідерських навичок; 4) вміння при-
ймати ефективні рішення; 5) комунікації та вза-
ємодія; 6) управління змінами; 7) управління 
організацією та персоналом; 8) особистісні ком-
петенції (принциповість, рішучість і вимогли-
вість під час прийняття рішень; спрямованість 
на служіння суспільству, захист національних 
інтересів; системність; інноваційність та не-
упередженість; самоорганізація та саморозви-
ток; вміння працювати в стресових ситуаціях); 
9) управління публічними фінансами; 10) робо-
та з інформацією [15] .

Враховуючи зазначене, загальні вимоги до 
осіб, які претендують на зайняття посад дер-
жавної служби категорії «А», передбачають 
другий (магістерський) рівень вищої освіти та 
освітній ступінь магістра, що узгоджується із 
сьомим кваліфікаційним рівнем Національної 
рамки кваліфікацій.

Серед загальних вимог до осіб, які претен-
дують на зайняття посад державної служби 
категорії «Б» визначено наявність вищої освіти 
та ступеня магістра, стаж роботи відповідно до 
підпунктів 2-4 частини другої статті 20 Закону 
України «Про державну службу» та вільне воло-
діння державною мовою. До спеціальних вимог 
віднесено: 1) знання законодавства: Консти-
туції України; законів України «Про державну 
службу»; «Про запобігання корупції»; 2) профе-
сійні знання (відповідно до посади з урахуван-
ням вимог спеціальних законів); 3) лідерство; 
4) прийняття ефективних рішень; 5) комунікації 
та взаємодія; 6) упровадження змін; 7) управ-
ління організацією роботи та персоналом; 
8) особистісні компетенції (аналітичні здібно-
сті; дисципліна і системність; інноваційність та 
креативність; самоорганізація та орієнтація на 
розвиток; дипломатичність та гнучкість; неза-
лежність та ініціативність; орієнтація на обслу-
говування; вміння працювати в стресових ситу-
аціях) [12].

Таким чином, загальні вимоги до осіб, які 
претендують на зайняття посад державної 
служби категорії «Б», як і категорії «А» передба-
чають другий (магістерський) рівень вищої осві-
ти та освітній ступінь магістра, що узгоджується 
із сьомим кваліфікаційним рівнем Національної 
рамки кваліфікацій.

Дещо менші вимоги до осіб, які претенду-
ють на зайняття посад державної служби ка-
тегорії «В». Так, до загальних вимог віднесе-

но наявність вищої освіти з освітнім ступенем 
молодшого бакалавра або бакалавра, вільне 
володіння державною мовою, відсутні вимоги 
до стажу та досвіду роботи на посадах певної 
категорії. Спеціальними вимогами визначено: 
1) знання законодавства: Конституції України; 
законів України «Про державну службу»; «Про 
запобігання корупції»; 2) професійні знання 
(відповідно до посади з урахуванням вимог 
спеціальних законів); 3) якісне виконання по-
ставлених завдань; 4) командна робота та вза-
ємодія; 5) сприйняття змін; 6) технічні вміння; 
7) особистісні компетенції (відповідальність; 
системність і самостійність в роботі; уважність 
до деталей; наполегливість; креативність та 
ініціативність; орієнтація на саморозвиток; орі-
єнтація на обслуговування; вміння працювати в 
стресових ситуаціях) [12].

Тобто загальні вимоги до осіб, які претен-
дують на зайняття посад державної служби 
категорії «В» передбачають перший (бакалавр-
ський) рівень вищої освіти та освітній ступінь 
молодшого бакалавра та бакалавра, що узгод-
жується із шостим кваліфікаційним рівнем Наці-
ональної рамки кваліфікацій.

Висновки і пропозиції. Таким чином, курс 
України на європейську інтеграцію, впрова-
дження європейських стандартів освітнього 
врядування, зумовлюють до переходу від до-
відника професійно-кваліфікаційних характе-
ристик посад державних службовців до розроб-
ки та впровадження професійних стандартів на 
державній службі, як необхідної умови забезпе-
чення її якості та ефективності.

Професійний стандарт на державній службі 
можна розглядати як документ, який визначає 
вимоги до кваліфікації державних службовців 
та їх компетентності, необхідні для здійснення 
професійної діяльності на державній службі. 

Професійний стандарт на державній службі 
має бути основою для формування професійних 
кваліфікацій державних службовців, прогнозу-
вання та планування потреби в кадрах, їх відбо-
рі на державну службу, оцінюванні результатів 
службової діяльності державних службовців; 
визначенні потреб у їх професійному навчан-
ні, розробки програм підготовки, спеціалізації 
та підвищення кваліфікації, а також слугувати 
орієнтиром для підтвердження результатів не-
формального навчання державних службовців, 
забезпечивши освіту упродовж життя. 

Розробку професійних стандартів на дер-
жавній службі доцільно здійснювати на основі 
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компетентнісного підходу, відповідно до Класи-
фікатора професій, Класифікатора видів еко-
номічної діяльності враховувати рівні Націо-
нальної рамки кваліфікацій та галузевої рамки 
кваліфікації в галузі знань «Публічне управлін-
ня та адміністрування» та загальні та спеціаль-
ні вимоги до посад державної служби «А», «Б» 
і «В». 
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Прудиус Л. В. Профессиональные стандарты на государственной службе Украины: 
реалии и перспективы

Изучена сущность понятий "квалификация", "компетентность", "квалификационный 
стандарт", "профессиональный стандарт", "профессиональная квалификация". Опреде-
лены типы профессиональных стандартов. Исследованы правовые принципы разработ-
ки и внедрения профессиональных стандартов на государственной службе. Предложено 
рассматривать понятие "профессиональный стандарт на государственной службе" как 
документ, который определяет требования к квалификации государственных служащих и 
их компетентности, необходимые для осуществления профессиональной деятельности 
на государственной службе. Внесены предложения относительно структуры и содержания 
профессиональных стандартов на государственной службе Украины. 

Ключевые слова: квалификация, компетентность, компетенция, паспорт профессии, 
отраслевой стандарт, образовательный стандарт, профессиональная квалификация, на-
циональная рамка квалификаций, компетентностный подход.

Prudyus L. V. Professional standards in public service of Ukraine: realities and prospects
The essence of the following concepts is studied: “qualification”, “competence”, “qualification 

standard”, “professional standard” and “professional qualification”. The types of professional stand-
ards are defined. Legal fundamentals for development and implementation of professional standards 
in public service are researched. It is offered to consider the concept of “professional standard in 
public service” as a document that specifies the requirements for qualification of the public servants 
and their competence, required for professional activity in public service. The suggestions are made 
on the structure and content of professional standards in public service of Ukraine.

Key words: qualification, competence, competency, passport of a profession, branch standard, 
educational standard, professional qualification, national qualification framework, competence ap-
proach.
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аспірант кафедри менеджменту та управління проектами

Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління

 Національної академії державного управління 
при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ  
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ 
МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
У статті досліджується вплив соціальних медіа на розвиток публічного управління в 

Україні. Розглядаються тенденції використання соціальних мереж з метою налагодження 
конструктивного діалогу між громадянами та місцевою владою. Охарактеризовано можли-
вості використання потенціалу соціальних мереж та мережевих спільнот у процесах фор-
мування мережевих систем місцевого розвитку. 

Ключові слова: децентралізація, місцевий розвиток, місцеве самоврядування, місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду, мережева система, мережева спільнота, соціальна ме-
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Постановка проблеми. Упродовж остан-
ніх років в Україні активізуються процеси, що 
забезпечують упровадження підходу до міс-
цевого розвитку, орієнтованого на громаду 
[1]. Підходи до місцевого розвитку за участі 
громад, що були застосовані та продовжують 
застосовуватися в Україні як міжнародними, 
так і урядовими програмами, більше спрямо-
вані на забезпечення участі громадськості у 
прийнятті рішень стосовно розвитку терито-
рій (концепція community-driven development), 
ніж на забезпечення системного використання 
ресурсів місцевих вигодонабувачів (територі-
альної спільноти, місцевого бізнесу, громад-
ських організацій та ін.) для покращення життя 
місцевої громади (концепція community-based 
development) [2]. 

В умовах децентралізації в Україні ситуація 
змінюється, і ключову роль у реалізації підхо-
ду до місцевого розвитку, орієнтованого на гро-
маду, відіграє комплекс мережевих систем, що 
формується. До таких систем належать, зокре-
ма: мережа агенцій місцевого розвитку, мережа 
асоціації органів місцевого самоврядування, 
мережа ресурсних центрів розвитку громад,  ме-

режа територіальних проектних офісів, мережа 
спільнот практики [3]. Розвиток усіх зазначених 
мереж безпосередньо пов’язаний зі стрімким 
поширенням в Україні соціальних мереж. 

В умовах розвитку інформаційного суспіль-
ства та електронної демократії соціальні ме-
режі дедалі більше впливають на глобальний 
інформаційний простір, а також спричиняють 
необхідність перегляду ставлення до інформа-
ційного простору та комунікативної активності 
територіальної громади та місцевої влади [4]. 
У контексті формування комунікативної актив-
ності територіальної громади та влади з вико-
ристанням соціально-медійних інструментів, 
виникає необхідність формування підходів до 
результативного застосування більшої кілько-
сті інформаційно-комп’ютерних технологій у 
публічному управлінні, а також вирішення про-
блем, пов’язаних із відсутністю науково обґрун-
тованих підходів до забезпечення місцевого 
розвитку, орієнтованого на громаду, через реа-
лізацію новітніх форм співробітництва громад, 
соціальної мобілізації та активізації громад, 
формування мережевих систем в умовах поши-
рення процесів децентралізації в Україні.

© Борисенко Ю. В., 2017
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Комунікативна активність територіальної гро-
мади та місцевої влади в контексті використан-
ня соціальних мереж у публічному управлінні 
стає предметом наукових досліджень у галу-
зі соціології та державного управління. Так, у 
дисертаційному дослідженні С. Коноплицького 
«Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтер-
нет: феноменологічний аналіз» [5] здійснено 
комплексний аналіз поняття віртуальності та 
визначено його вплив на подальший розвиток 
соціологічної теоретичної думки. Запропоно-
вано модель вивчення комунікації на основі 
комп’ютерно-опосередкованого спілкування у 
віртуальному просторі.

У роботах В. Ломако [4; 6] досліджуються ас-
пекти комунікативної активності територіальної 
громади та муніципалітету в контексті викори-
стання соціальних мереж в управлінні містами, 
зокрема, розкривається зміст комунікативної 
активності територіальної громади у процесі 
використання місцевою владою соціальних ме-
реж, класифікуються способи та форми прояву 
комунікативної активності громади міста в со-
ціальних мережах, характеризується взаємо-
зв’язок тенденцій розвитку соціальних мереж 
та вплив цих тенденцій на процес формуван-
ня іміджу міст, визначаються позитивні і нега-
тивні сторони використання соціально-медій-
них інструментів у муніципальному управлінні. 
Л. Чуприна висвітлює практичні аспекти вико-
ристання соціальних мереж у формуванні й роз-
витку громадянського суспільства, зокрема як 
інструменту реалізації громадських ініціатив [7].

Необхідно також відзначити системне дослі-
дження С. Штурхецького «Комунікативні стра-
тегії в місцевому самоврядуванні України» [8], в 
якому вирішується науково-практичне завдан-
ня щодо теоретичного та методичного обґрун-
тування концептуальних засад застосування 
ефективних комунікативних стратегій у місце-
вому самоврядуванні на рівні територіальної 
громади. 

Спеціальні дослідження реалізуються автор-
ськими колективами Національної бібліотеки 
України ім. В. Вернадського. Так, у колективній 
монографії розглядаються соціальні інформа-
ційні мережі, їх зміст, особливості розвитку в 
системі соціальних комунікацій сучасності [9]. 
Досліджуються тенденції їх активізації в сучас-
ній соціальній інформаційній системі, у розбу-
дові вітчизняного комунікативного простору, 
соціальне й науково-освітнє значення, а також 

питання організації безпеки вітчизняного інфор-
маційного простору в умовах стрімкого розвит-
ку електронних інформаційних технологій, зо-
крема у контексті розвитку соціальних мереж. 

Окремі аспекти зазначеної проблематики 
також розгорнуті у працях В. Пісоцького [10], 
В. Руднєвої [11], О. Третяк [12]. У роботі Т. Гу-
зенко [13] обґрунтовано актуальність зміни па-
радигми державної комунікативної політики з 
урахуванням сучасного феномену соціальних 
мереж, їх ролі у трансформації соціальних змін.

Але питання особливостей формування ме-
режевих систем місцевого розвитку з викорис-
танням потенціалу соціальних мереж не було 
до цього часу предметом спеціальних наукових 
досліджень.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
вивчення особливостей використання потенці-
алу соціальних мереж у процесах формування 
мережевих систем місцевого розвитку.

Виклад основного матеріалу. На думку екс-
пертів, на сучасному етапі розвитку суспільства 
визначальним є те, що до традиційних засобів 
масової інформації, які утримували доміную-
чі позиції у сфері інформування громадськос-
ті та формування суспільної думки, динамічно 
долучився ще один сегмент медіа – соціальні 
мережі, здатні впливати на «інформаційний по-
рядок денний», об’єднувати різноманітні соці-
альні групи інтернет-користувачів, формувати 
громадські настрої [13]. Соціальні медіа корис-
туються надзвичайно високим рівнем довіри з 
боку аудиторії (в середньому у кілька разів біль-
шим, аніж традиційні ЗМІ та реклама). Ця осо-
бливість, що випливає з самої їхньої природи, 
нині активно використовується як у бізнесі (со-
ціалізація брендів), так і в політиці й сфері дер-
жавного управління (проведення різноманітних 
інформаційних компаній із широким охоплен-
ням аудиторії, формування віртуальних спіль-
нот, фокус-груп та робота з ними, соціалізація 
онлайн-представництв державних органів та по-
літичних (громадсько-політичних) сил тощо [14].

Україна нині належить до країн-лідерів за 
темпами впровадження соціальних медіа та 
сервісів і зростання їх аудиторії [14]. Так само, 
як інші держави Східної Європи, вона відстає від 
найрозвиненіших країн приблизно на 3–5 років, 
і тут так само реалізується типовий «наздога-
няючий» сценарій розвитку, в рамках якого, за 
умови високих темпів проникнення, не спосте-
рігається значущих місцевих особливостей на 
рівні інновацій, проектів чи послуг.
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Можна погодитись із думкою В. Ломако, 
що використання соціальних мереж з метою 
налагодження конструктивного діалогу між 
громадянами та місцевою владою, спільно-
го прийняття рішень, які стосуються місцево-
го самоврядування та розвитку території, ще 
не стало поширеною практикою в Україні [4]. 
Дослідник також вважає, що, враховуючи те, 
що органи влади беруть участь у формуван-
ні інформаційного національного простору, а 
також те, що рівень опанування органів вла-
ди сучасними інформаційними технологіями, 
впливає на формування іміджу відповідної те-
риторіальної громади і всієї держави, важливо 
враховувати нові тенденції розвитку інформа-
ційного простору. 

Зокрема, протягом останніх років в Україні 
владою активно використовуються соціальні 
мережі з метою взаємодії представників місце-
вої влади зі спільнотами, а також проведення 
органами влади інформаційно-роз’яснювальної 
роботи [11]. Але, на думку С. Коноплицького, 
насправді сторінки в соціальних мережах ство-
рюються не для розширення комунікації та діа-
логу між владою та спільнотами, а задля спіл-
кування з громадою для отримання однобічної 
вигоди: щоб отримати підтримку населення на 
виборах або у вирішенні інших питань [5].

Л. Чуприна вважає, що, з огляду на активну 
інтеграцію суб’єктів управлінської діяльності в 
соціальні медіа, перспективною і важливою для 
розвитку громадянського суспільства в Україні 
є взаємодія в мережевому середовищі органів 
державної влади та громадськості [7]. Автор 
також визначає, що робота державного орга-
ну з громадянським сектором формує новий 
тип взаємодії, змінює культуру, стиль відносин. 
Також створюється платформа для публікації 
вимог до влади з боку громадськості, виникає 
специфічна форма громадського контролю за 
ефективністю діяльності влади та обміну ін-
формацією із суспільно важливих питань.

Ключовою особливістю соціальних мереж 
є те, що на базі спілкування в інтернеті ство-
рюються об’єднання людей на основі спіль-
них інтересів – «віртуальні спільноти», або 
«онлайн-спільноти». Саме це створює під-
ґрунтя для використання потенціалу соціаль-
них мереж у процесах формування мережевих 
систем місцевого розвитку.

Автори монографії [9] визначають серед по-
зитивних рис діяльності «віртуальних спільнот» 
такі:

– вони надають громадянам можливість на-
лежним чином реалізувати своє право на участь 
в публічному управлінні;

– вони здатні формувати громадянську пози-
цію з тих чи інших суспільно значущих питань;

– вони можуть оперативно реагувати на змі-
ну політико-правових умов;

– спільноти фактично не потребують фінан-
сової підтримки;

– спільноти існують без утворення власної 
адміністративної вертикалі.

В аналітичній записці Національного ін-
ституту стратегічних досліджень ««Нові іден-
тичності» в Україні та світі, підстави форму-
вання, концепції, прогнози» визначено, що 
українське суспільство вже сьогодні достат-
ньо глибоко інтегроване у міжнародні мере-
жеві онлайн-спільноти й вітчизняна аудиторія 
соціальних медіа збільшується рекордними 
темпами [14]. У зазначеному документі зазна-
чено, що сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології та принципово нові можливості ма-
сової комунікації, що надають інтернет-серві-
си Web 2.0 (соціальні медіа), стають дедалі 
вагомішим чинником впливу на життя і розви-
ток людства. 

Перевагами цього різновиду медіа є небаче-
на раніше оперативність, лабільність, доступ-
ність, ємність, а найголовніше – інтерактив-
ність і мережна архітектура, що уможливлює і 
навіть стимулює необмежене зростання їхньої 
аудиторії. Саме соціальні медіа стали самим 
центром, найпопулярнішою складовою сучас-
ного інтернету, яким у світі користуються нині 
понад 2 млрд осіб. Більше 60% цих людей є ак-
тивними користувачами інтерактивних сервісів 
Web 2.0. Сьогодні зі 100 найбільш відвідуваних 
сайтів у світі 20 – це класичні соціальні мере-
жі, а 60 тією чи іншою мірою використовують 
Web 2.0, тобто є соціалізованими. Більше 80% 
компаній по усьому світі використовують соці-
альні мережі в роботі [14]. 

За пропонованим операціональним визна-
ченням соціальних мереж, їх можна розгляда-
ти як технологічні комплекси організації і ке-
рування обмінами електронною інформацією 
між суб’єктами соціальних відносин, які при-
значені для забезпечення горизонтального 
спілкування зацікавлених у ньому абонентів, 
об’єднаних спільними інтересами, інформа-
ційними потребами та навичками спілкування 
[9]. Таке формулювання дає уявлення про со-
ціальні мережі як: 
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– організовані і керовані інструменти спілку-
вання на основі використання електронних ін-
формаційних технологій (інтернету); 

– мережі соціального спілкування саме од-
новимірних за характеристиками суб’єктів, тоб-
то спілкування на горизонтальних рівнях орга-
нізації; 

– інформаційні технологічні комплекси, що 
об’єднують абонентів зі спільними інтересами, 
потребами та відповідною технічною підготов-
кою, що нині вже розшаровує учасників інфор-
маційних обмінів [9].

Висновки і пропозиції. За результатами 
аналізування досвіду розроблення органами 
місцевого самоврядування на підтримку влас-
ної діяльності сторінок у соціальних медіа, мож-
на констатувати, що соціальні мережі є пов-
ноцінним майданчиком для ведення діалогу з 
місцевою громадою, поширення інформаційних 
повідомлень із метою позиціонування органів 
місцевого самоврядування в інформаційному 
просторі та розвитку комунікативної активності 
територіальної громади та виконавчих органів, 
що сприятиме становленню позитивного іміджу 
як місцевої влади, так і самої територіальної 
громади. Ця складова частина потенціалу соці-
альних мереж має бути використаною у проце-
сах формування мережевих систем місцевого 
розвитку разом із можливостями мережевих 
спільнот. Це зумовлює актуальність подальшого 
наукового опрацювання зазначеної предметної 
області з метою вироблення науково обґрунто-
ваних практичних рекомендацій для посадових 
осіб місцевого самоврядування та представни-
ків інститутів громадянського суспільства.

Напрямами подальших досліджень та прак-
тичної реалізації результатів дослідження є: 
вивчення наявних у світі моделей формування 
мережевих систем місцевого розвитку; розро-
блення на цьому підґрунті комплексу наукових 
положень щодо формування мережевих сис-
тем місцевого розвитку в Україні; обґрунтуван-
ня механізму імплементації стандартизованих 
практик підтримки мережевих систем місцевого 
розвитку, який реалізується органом місцевого 
самоврядування через інституціоналізацію не-
обхідних змін у формах, методах, процедурах 
діяльності на основі упровадження відповідних 
внутрішніх стандартів.
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МІСТООБСЛУГОВУВАННЯ МЕГАПОЛІСУ
У статті конкретизовано поняття «сфера містообслуговування мегаполісу». Охарак-

теризовано ознаки цієї сфери та виявлено особливості управління нею місцевими органами 
публічної влади. Доведено, що головними рисами такого управління в умовах мегаполісу є 
забезпечення пропорційного розвитку, врахування місцевих умов, а також необхідність на-
ближення до споживачів.

Ключові слова: сфера містообслуговування, мегаполіс, місцеві органи публічної влади, 
ознаки сфери, особливості управління, ринок послуг. 

Постановка проблеми. У сучасну епоху 
ключову роль в економіці відіграють найбіль-
ші міста – мегаполіси. Мегаполіс – це складна 
соціально-економічна система, схожа за струк-
турою з державою. Керованою підсистемою 
в мегаполісі є сукупність таких елементів, як 
населення, географічне середовище, містоу-
творююча база, яка задовольняє потреби соці-
ально-економічної системи вищого порядку, а 
також містообслуговуюча база, яка забезпечує 
функціонування, збереження і розвиток міста. 
Крім того, в структурі мегаполісу виділені окре-
мі сегменти, які також є об’єктами управління, – 
комплекс сфери містообслуговування, соціаль-
ний комплекс, зовнішньоекономічний комплекс, 
фінансовий сектор та інші.

Мегаполіси як об’єкти управління мають 
певні особливості. Серед негативних особли-
востей необхідно відзначити навантаження 
на навколишнє природне середовище, що по-
стійно зростає останнім часом, і необхідність 
дедалі більше коштів витрачати на підтримку 
його в нормативних межах. Концентрація ви-
робничо-комерційної діяльності в межах мега-
полісу зумовлює великий потік сировинних і па-
ливно-енергетичних ресурсів ззовні. Ці та інші 
проблеми безпосередньо пов’язані з функціо-
нуванням й ефективністю управління сферою 
містообслуговування.

В умовах реформи територіального управ-
ління загалом, а також розширення ринкових 
зон у міському господарстві багато суб’єктів 
сфери містообслуговування або не готові, або 
не встигають змінити свою поведінку на адек-

ватну ситуації, що складається. Тому особли-
вого значення набувають завдання адаптації 
управління до зміни умов функціонування, вирі-
шення яких неможливо уявити без розроблення 
нових та реалізації результативних механізмів 
регулювання, координації і безпосереднього 
управління сферою містообслуговування. Від-
сутність теоретичної та методичної бази заго-
стрює проблемну ситуацію і робить особливо 
актуальним завдання наукового обґрунтування 
розвитку системи управління сферою містооб-
слуговування в мегаполісі.

Дослідження пов’язане з важливими нау-
ковими, а також практичними завданнями, які 
передбачені планом науково-дослідних робіт 
Національної академії державного управління 
при Президентові України за темою: «Меха-
нізми державного управління функціональною 
спроможністю кадрового потенціалу органів 
державної влади й органів місцевого самовря-
дування в сфері організації надання якісних пу-
блічних послуг: теоретичне та методологічне їх 
забезпечення». Під час виконанні цієї теми ав-
тором розроблено основи управління сферою 
містообслуговування органами місцевого само-
врядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові аспекти цього дослідження формува-
лися на основі вивчення, аналізу і переосмис-
лення теоретичних і методологічних розробок 
вітчизняних і зарубіжних вчених. Так, методо-
логії державного і муніципального управління, 
регулювання розвитку ринкових відносин при-
ділено значну увагу в працях таких вчених, як 
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В.А. Бардаков [1], І.М. Барциц [2], Н.І. Глазунова 
[5] тощо.

Проблемам створення і споживання суспіль-
них та індивідуальних благ, формування орга-
нізаційно-економічних відносин у сфері послуг, 
питанням управління та регулювання її розвит-
ку присвячені роботи С.С. Богачова [3], П.В. Во-
рони [6], Ю.Г. Королюка [9], В.С. Куйбіди [10], 
П.С. Покатаєва [14], О.С. Ігнатенка [11].

Проблемні аспекти функціонування та 
управління міським господарством та його га-
лузевими елементами стали предметом дослі-
джень таких вчених, як О.І. Васильєва [13], А.Г. 
Воронін [4], В.В. Наконечний [12].

Окремі аспекти дослідження досить широко 
висвітлені у літературі. Однак рівень вивченості 
комплексного вирішення проблем формування 
та управління сферою містообслуговування в 
умовах мегаполісу, на наш погляд, недостатній. 
Це, у свою чергу, вимагає розроблення концеп-
туальних положень та рекомендацій щодо на-
уково-методологічної та практичної організації 
сфери послуг у міському масштабі, формуван-
ня ефективного управління цим комплексом та 
його елементами.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
узагальнення та характеристика особливостей 
управління сферою містообслуговування в умо-
вах мегаполісу.

Виклад основного матеріалу. За резуль-
татами аналізу літературних джерел встанов-
лено, що такому напряму, як економіка міста і 
управління його сферою містообслуговування 
як самостійному науковому пошуку до кінця 
XX ст. практично не приділялась належна увага. 
Останнім часом актуальність цих питань знач-
но зросла, і вони стали предметом досліджен-
ня широкого кола фахівців. Про це свідчить той 
факт, що термін «сфера містообслуговування» 
вживається у трьох різних значеннях.

У першому значенні згаданий термін по-
значає важливу складову частину національ-
ної економіки, що функціонує в межах міських 
поселень і протиставляється позаміському чи 
сільському господарству. Така точка зору ха-
рактерна для наукових шкіл, орієнтованих на 
вивчення економіки міста [1, с. 241]. При цьо-
му під сферою містообслуговування мається на 
увазі сукупність приватних господарств-домо-
володінь, підприємств та організацій сфери по-
слуг, муніципальних і державних господарств як 
об’єктів інфраструктури тощо. Тобто до сфери 
містообслуговування належать абсолютно всі 

суб’єкти господарювання, незалежно від цілей 
здійснення господарської діяльності та функцій, 
що реалізуються в міській економіці. Принци-
пом віднесення суб’єкта до сфери містообслу-
говування є його розташування в межах міста.

Другий підхід до визначення поняття «сфера 
містообслуговування» базується на виконанні 
тими чи іншими суб’єктами господарювання і 
цілими галузями виробничих, інженерних і со-
ціальних інфраструктурних функцій стосовно 
міського середовища. Під названою сферою 
тут мається на увазі сукупність підприємств, 
установ, інфраструктурних споруд та облад-
нання, що забезпечують міський благоустрій 
і можливість задовольняти повсякденні кому-
нальні, побутові, матеріальні та соціально-куль-
турні потреби жителів міста. У цьому значенні 
до складу сфери містообслуговування входить 
низка галузей: житлово-комунальне господар-
ство, підприємства побутового обслуговування, 
транспорту та зв’язку, підприємства й організа-
ції торгівлі і громадського харчування, охорони 
здоров’я і культури, освіти та соціального за-
безпечення, місцева будівельна промисловість 
[3, с. 67]. Цього підходу дотримуються дослід-
ники проблем економіки міста, міського госпо-
дарства та управління ним.

Третій підхід ґрунтується на інституційних 
засадах. При цьому під сферою містообслуго-
вування розуміють як діяльність міста в особі 
його органів публічного управління, особливо 
органів місцевого самоврядування, спрямовану 
на задоволення колективних потреб місцевого 
населення. Цей підхід реалізується в законо-
творчій сфері.

З точки зору визначення сфери містообслу-
говування в умовах мегаполісу як об’єкта управ-
ління найбільш прийнятним, на думку автора, є 
раціональне поєднання другого і третього під-
ходів. Це пояснюється тим, що галузевий прин-
цип дає змогу чітко охарактеризувати склад і 
структуру як об’єкта, так і суб’єкта управління. 
Інституційний підхід дає можливість визначити 
пріоритети і відповідальність місцевих органів 
публічної влади в питаннях формування умов 
життєдіяльності населення і створення загаль-
ногосподарських умов для міської економіки. 
У зв’язку з цим у визначенні досліджуваної сфери 
в умовах мегаполісу необхідні деякі уточнення.

По-перше, недостатньо розглядати її як 
просту сукупність об’єктів інфраструктури мі-
ста. На нашу думку, завданнями кожної галузі 
та підгалузі у складі сфери містообслугову-
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вання є задоволення потреб населення, пов’я-
заних зі створенням нормальних умов жит-
тєдіяльності та підтримкою їх на гідному рівні  
і/або формування загальногосподарських умов 
функціонування міської економіки. Ці два на-
прями знаходяться в нерозривному зв’язку, так 
як їх реалізація здійснюється на загальній ма-
теріально-технічній базі та до певної міри одни-
ми і тими самими суб’єктами господарювання  
[12, с. 56; 13, с. 74].

З цієї точки зору, сфера містообслуговування 
в умовах мегаполісу має розглядатися як функ-
ціональний міжгалузевий комплекс. Основна 
функція такого комплексу – формування зов-
нішніх умов для економічної діяльності суб’єк-
тів господарювання і життєдіяльності населен-
ня міста.

По-друге, з точки зору цільової орієнтації, не 
доцільно відносити до складу сфери містооб-
слуговування в умовах мегаполісу галузеві гру-
пи послуг, спрямовані на задоволення потреб 
особистого характеру, зумовлених індивідуаль-
ними характеристиками людини, а не зовніш-
німи умовами її життєдіяльності. Це завдання 
реалізують міські соціальні комплекси. У такому 
разі названий сегмент міської економіки функці-
онує як споживач послуг виробничо-інфраструк-
турного характеру і предмет його діяльності 
пов’язаний із результатами розвитку сфери мі-
стообслуговування як суб’єкта створення умов 
життєдіяльності населення мегаполісу.

Водночас ті галузі міської економіки, які тіс-
но пов’язані з промисловістю і надають послу-
ги здебільшого виробничого, а також громад-
ського характеру, що задовольняють потреби у 
створенні зовнішніх умов проживання та реалі-
зації трудової і підприємницької діяльності, од-
нозначно мають бути включені до складу сфери 
містообслуговування мегаполісу за функціо-
нальним критерієм.

Таким чином, в аспекті управління сферу 
містообслуговування в умовах мегаполісу мож-
на визначити як функціональний міжгалузевий 
комплекс, сформований за участю місцевих 
органів публічної влади з метою створення і 
підтримки зовнішніх умов реалізації економіч-
ної діяльності в частині розвитку системи жит-
тєзабезпечення міста та життєдіяльності його 
населення, пріоритетна роль в якому належить 
підприємствам сфери обслуговування.

Ознаками сфери містообслуговування в 
умовах мегаполісу є її місцевий, локальний, 
забезпечуючий характер щодо економічної ос-

нови функціонування міста та соціальна спря-
мованість. Це означає, що в умовах мегаполісу 
ця сфера об’єднує такі галузі і види діяльності, 
які орієнтуються на місцевий ринок, виконують 
функції, націлені на задоволення потреб жите-
лів цього міста.

На основі застосування підходів системного 
аналізу [7, с. 54] до структурних особливостей 
управління сферою містообслуговування в умо-
вах мегаполісу віднесено:

– високу соціальну значущість, оскільки 
практично всі види діяльності в складі цього 
комплексу спрямовані, в першу чергу, на забез-
печення потреб територіальної громади;

– високу питому вагу комунальної власно-
сті за наявності інших форм власності серед 
суб’єктів господарювання;

– тісний взаємозв’язок і взаємозалежність 
багатьох галузей комплексу між собою і з інши-
ми сферами діяльності на цій території;

– особливий характер господарської ді-
яльності підприємств –однорідність продукції, 
труднощі у створенні запасів сировини, відсут-
ність (крім будівельного комплексу) незаверше-
ної продукції, висока частка допоміжних матері-
алів і енергії в складі витрат на надання послуг 
тощо;

– наявність природних монополій при забез-
печенні функціонування інженерно-енергетич-
них систем міста.

На підставі дослідження системи управлін-
ня сферою містообслуговування в умовах ме-
гаполісу з використання підходів, наведених 
А.В. Ігнатьєвою та М.М. Максімцовим [8, с. 132], 
виділено головні риси:

– сфера являє собою сукупність взаємо-
пов’язаних галузей і підприємств, що викликає 
необхідність пропорційного їх розвитку;

– ефективність функціонування сфери мі-
стообслуговування залежить від місцевих умов, 
діяльність її підприємств спрямована на задо-
волення в основному суспільних потреб, як пра-
вило, територіальної громади і підприємств;

– сфера містообслуговування має на меті 
задоволення матеріально-побутових потреб 
населення та підприємств, тому для неї харак-
терним є наближення до споживачів.

Структура управління сферою містообслу-
говування в умовах мегаполісу має базуватись 
на певних співвідношеннях елементів її систе-
ми, найважливішими з яких є: співвідношення 
чинників відтворення, галузеві та внутрішньо-
галузеві пропорції, структура в розрізі міських 
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територій, співвідношення виробництва і спо-
живання, структура інвестицій та ін.

Нині виключно актуальними є питання ви-
вчення структури сфери містообслуговування в 
умовах мегаполісу з точки зору галузевого та ін-
ституційного складу суб’єктів господарювання, 
ступеня їх зв’язку з ринком, а також щодо участі 
у процесі управління.

Галузева структура сфери містообслугову-
вання має формуватися на основі чіткого ви-
значення ролі тієї чи іншої галузі в:

– забезпеченні сприятливих умов розвитку 
системи життєзабезпечення міста;

– формуванні умов і підвищенні якості життя 
населення міста в частині потреб, не пов’язаних 
з особистісними характеристиками споживача.

Такі функції, як енергетичне забезпечення мі-
ста, транспортне обслуговування, благоустрій, 
формування нормальної санітарно-гігієнічної 
та екологічної обстановки забезпечують обидва 
вищеназвані напрями, адже задовольняють по-
треби виробничо-інфраструктурного характеру 
і потреби, пов’язані зі зручністю і комфортом 
життєдіяльності населення.

Другий функціональний напрям пов’язаний 
безпосередньо з умовами та якістю життя на-
селення міста.

Згідно з обґрунтованими функціональними 
критеріями, до сфери містообслуговування в 
умовах мегаполісу, на нашу думку, мають нале-
жати такі види діяльності та галузеві групи послуг:

– житлове будівництво, промислове будів-
ництво та будівництво громадських об’єктів 
міського значення;

– житлові послуги в частині надання жилої 
площі в муніципальному житловому фонді, а 
також утримання та експлуатації житлового 
фонду загалом;

– комунальне обслуговування, включаючи 
постачання електричної і теплової енергії, во-
допостачання та водовідведення, центральне 
теплопостачання, газопостачання, послуги з 
благоустрою території міста та житлових маси-
вів, послуги з санітарного очищення, збору, ви-
везення та утилізації рідких і твердих промисло-
вих та побутових відходів;

– послуги міського транспорту, включаючи 
автобусні, тролейбусні, трамвайні перевезення, 
міський метрополітен, а також обслуговування 
маршрутними таксі;

– дорожнє господарство;
– забезпечення рідким і твердим паливом;
– послуги з екологічного і технічного контролю.

Крім перерахованих галузевих груп і підгруп 
послуг, до складу сфери містообслуговування в 
умовах мегаполісу, на наш погляд, має включа-
тись низка послуг, які традиційно належать до 
комплексу споживчого ринку. Це так звані га-
лузі подвійного призначення, які виконують не 
тільки функції задоволення особистих потреб 
населення, а й суспільні потреби стратегічного і 
екологічного характеру – послуги хімічної чист-
ки і пралень, послуги з професійного прибиран-
ня і ритуальні послуги в частині організації та 
обслуговування міських поховань.

Необхідно відзначити, що виключення з 
сфери містообслуговування в умовах мегапо-
лісу деяких галузевих груп і підгруп послуг, що 
традиційно належать до житлово-комунально-
го господарства, а саме послуг з обміну жит-
лової площі (ріелтерські послуги) і послуг го-
телів та інших місць проживання, зумовлене 
реструктуризацією ринку платних послуг. Так, 
ріелтерські послуги виділено в окремий сег-
мент, а готельний комплекс увійшов до складу 
індустрії туризму. 

Необхідно також підкреслити, що на практи-
ці часто в системах управління сферою місто-
обслуговування об’єднуються в одну структуру 
транспорт і зв’язок. На наш погляд, такий симбі-
оз, із точки зору побудови ефективної системи 
управління, недоцільний в умовах мегаполісу. 
Це пояснюється тим, що стрімкий розвиток кому-
нікаційних технологій виводить послуги зв’язку 
до складу окремого багатогалузевого функціо-
нального комплексу – інформаційно-комуніка-
ційного, що вимагає особливого специфічно-
го підходу до побудови системи управління.

Місце конкретних галузевих груп послуг у 
вирішенні завдання, що стоять перед сферою 
містообслуговування в умовах мегаполісу, на 
наш погляд, доцільніше оцінювати, з огляду на 
характер потреб, які задовольняються із залу-
ченням відповідних підприємств. Так, послуги 
житлового та громадського будівництва, місько-
го транспорту та комунального обслуговування, 
безсумнівно, займають провідні позиції, адже їх 
діяльність спрямована на задоволення всіх ти-
пів потреб – суспільних, індивідуальних, колек-
тивних і виробничих.

З точки зору секторальної структури, сфера 
містообслуговування в умовах мегаполісу вклю-
чає суб’єкти господарської діяльності, що функ-
ціонують на основі державної, комунальної та 
приватної власності, причому частка державної 
і комунальної власності в окремих галузевих 
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складових частинах цієї сфери доволі висока і  
переважає.

З метою вдосконалення системи управління 
сферою містообслуговування в умовах мегапо-
лісу важлива, на думку автора, оцінка сформо-
ваної ринкової структури і перспектив функціо-
нування галузевих складових частин комплексу 
в умовах ринку. За результатами дослідження, 
з точки зору розвитку конкурентних відносин, 
встановлено, що нині основна частка локаль-
них галузевих ринків, що входять до складу цієї 
сфери, є монопольною або олігопольною. І лише 
незначна частина сфери містообслуговування 
являє собою конкурентні галузеві ринки. Про-
те більшість галузевих складових частин сфе-
ри містообслуговування в умовах мегаполісу, 
за винятком зон природних монополій, а також 
садово-паркового та дорожнього господарства, 
може належати до ринкового сегменту і функ-
ціонувати на основі конкурентних механізмів 
без участі в господарській діяльності державної 
і комунальної власності. Необхідно зауважити, 
що саме секторальна структура найбільшою 
мірою піддається процесу реструктуризації. 

Висновки і пропозиції. За результатами 
проведеного дослідження доведено, що у ви-
значенні терміну «сфера містообслуговування 
в умовах мегаполісу» доцільно реалізувати га-
лузевий принцип, який дає змогу чітко окрес-
лити склад і структуру системи управління, а 
також інституційний підхід для визначення прі-
оритетів і відповідальності місцевих органів пу-
блічної влади. Ознаками системи надання по-
слуг в умов мегаполісу є її місцевий, локальний, 
забезпечуючий характер та соціальна спрямо-
ваність.

До особливостей управління сферою місто-
обслуговування варто відносити: високу соці-
альну значущість та питому вагу комунальної 
власності, тісний взаємозв’язок і залежність від 
інших сфер діяльності в місті, складний ресурс-
ний характер господарювання та наявність при-
родних монополій. Головними рисами управлін-
ня за досліджуваним напрямом є необхідність 
пропорційного розвитку сфери містообслугову-
вання, залежність від місцевих умов, а також 
необхідність наближення до споживачів.

Перспективні напрями дослідження мають 
стосуватись реалізації в економіці міст України 
реформ і розширення ринкового сектора у сфе-
рі містообслуговування, що особливо важливе 
в умовах мегаполісу.
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Гарькавый И. Б. Особенности управления сферой обслуживания мегаполиса 
В статье осуществлена конкретизация понятия «сфера обслуживания мегаполиса». 

Охарактеризованы признаки этой сферы и выявлены особенности управления ею мест-
ными органами публичной власти. Доказано, что главными чертами такого управления в 
условиях мегаполиса является обеспечение пропорционального развития, учет местных 
условий, а также необходимость приближения к потребителям.

Ключевые слова: сфера городообслуживания, мегаполис, местные органы публичной 
власти, признаки сферы, особенности управления, рынок услуг. 

Garkaviy I. B. Management features sphere of city service in metropolis
The article concretizes the concept of “the sphere of servicing the city in a metropolis”. Character-

istics of this sphere are characterized and peculiarities of its management by local public authorities 
are revealed. It is proved that the main features of such management in a megalopolis is to ensure 
proportional development, taking into account local conditions, as well as the need to approach 
consumers.

Key words: sphere of city service, metropolis, local public authorities, signs of sphere, manage-
ment features, services market.
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аспірант кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

Харківського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ  
ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті систематизовано періоди становлення та розвитку місцевого самоврядуван-

ня в Україні, розкрито їх сутність та зміст. Періодизація місцевого самоврядування в Укра-
їні тісно пов’язана зі створенням законодавчої бази для його функціонування. Пошук опти-
мальної моделі організації влади на місцях вимагає аналізу власного історичного досвіду та 
досвіду європейських країн.

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальні громади, періоди, етапи роз-
витку, історичні дослідження.

Постановка проблеми. Місцеве самовряду-
вання України в її сучасних територіальних ви-
мірах пройшло надто складний та досить супе-
речливий історичний шлях. Започатковане ще 
в період Київської Русі, воно протягом століть 
постійно зазнавало впливу східної й західної 
політичних культур, зумовленого особливим ге-
ополітичним положенням нашої країни. 

Місцеве самоврядування кожної країни ві-
дображає традиції народу, рівень розвитку 
суспільства та умови його існування. Це сто-
сується і самоврядування України, яке існує з 
найдавніших часів та має найдавніші демокра-
тичні традиції.

Ще грецький історик Прокопів писав, що 
слов’янами й антами не править один муж, а 
здавна вони живуть громадським правлінням і всі 
справи, добрі чи лихі, вирішують спільно [1, с. 20].

Органічними складовими будь-якої держави 
є: територія держави, народ держави та вла-
да держави. Київській Русі, як відомо, всі три 
елементи були притаманні сповна. Вони також 
були наявні більшою, аніж меншою мірою, у 
Галицько-Волинському князівстві, у Козацькій 
державі другої половини ХVII ст., в Українській 
Народній Республіці, у Західноукраїнській На-
родній Республіці та в Українській Радянській 
Соціалістичній Республіці. Таким чином, шість 
попередніх українських держав, які з різним сту-
пенем розвинутості існували в різні епохи в ме-
жах території сучасної України та знищувалися 
завойовниками (крім УРСР), абсолютно об’єк-
тивно й беззаперечно варто вважати історич-
ними етапами розвитку однієї-єдиної держави 
України [2, с. 309].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми становлення та розвитку інституту 
місцевого самоврядування знайшли відобра-
ження в працях як зарубіжних, так і вітчизняних 
дослідників. Серед наукових праць з питань роз-
витку місцевого самоврядування слід виділити 
праці С. Байрака [3], П. Біленчука [4], І. Грицяка 
[5], Н. Камінської [6], В. Кравченко [7], Ю. Куца 
[8; 9; 10; 11], В. Мамонової [9; 10], В. Наконечно-
го [12], Б. Руснака [2], Н. Тягай [1]  та ін. Проте, 
попри наявні здобутки, питання місцевого само-
врядування та його моделей вимагають свого 
подальшого вивчення і вирішення, що свідчить 
про актуальність проведення подальших дослі-
джень у цьому напрямку.

Мета статті. Всебічно дослідити основні ета-
пи формування місцевого самоврядування для 
подальшої  розбудови демократичної держави 
з ефективною місцевою владою, враховуючи 
власні традиції та особливості та  відповідний 
досвід у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні, 
вивчаючи питання розвитку місцевого само-
врядування на теренах України, дослідники, як 
правило, виділяють історичну і конституційну 
модель самоврядування в Україні. Автор пер-
шої моделі періодизації І. Грицяк виокремлює 
чотири основні періоди.

Перший період – зародження, становлення й 
розвиток вітчизняних форм місцевого самовря-
дування, в основі яких були рід та суверенна 
громада, своїми хронологічними рамками сягав 
часу зародження й утворення держави схід-
нослов’янських племен на українських землях 
і аж до середини XIV ст.
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Другий період – європеїзація; він характери-
зувався поєднанням місцевих форм самовря-
дування з елементами західноєвропейської ор-
ганізації самоврядування (зокрема, німецького 
міста Магдебург), починався з середини XIV ст. і 
закінчувався у першій половині XIX ст.

Третій період відзначається русифікацією 
вітчизняного місцевого самоврядування на те-
риторії сучасної України, більша частина якої, 
зокрема центральними, східними, а згодом і 
південними регіонами, входила до царської 
Росії. Хоча процес русифікації в місцевому са-
моврядуванні України почався десь наприкінці 
ХVІІ ст., однак свого апогею він досяг у XIX та 
на початку XX ст.

Четвертий період характеризується спроба-
ми українізації місцевого самоврядування, по-
чатком якого слід вважати 20-ті рр. ХХ ст., який 
триває досі [5, с. 58].

Один із прихильників даної періодизації 
І.Литвиненко вважає доцільним виділення ок-
ремо п’ятого етапу – сучасне реформування 
місцевого самоврядування, для якого  харак-
терні суперечливі процеси вибору оптимальної 
моделі організації місцевого самоврядування в 
Україні, виходячи з основних міжнародних муні-
ципальних стандартів та самобутніх особливос-
тей розвитку української громади [13].

Конституційна модель відображає погляди 
В. Тужика і передбачає виділення шести етапів:

– виникнення територіального громадсько-
го самоврядування на основі звичаєвого права 
в Київській Русі;

– надання містам Магдебурзького права, 
спочатку Галицько Волинській державі у XIII ст. 
(м. Сянок – 1339 р., м. Львів – 1356 р.), а пізні-
ше уже литовськими та польськими королями 
(м. Київ – 1494 р., м.Чернігів – 1623 р.);

– створення міських дум за часів царської 
Росії у 1785 р. на Лівобережній та Слобідській 
Україні та створення земств 1864 р.;

– існування Рад за часів СРСР, що поєдну-
вали функції місцевих органів державної влади 
та функції органів місцевого самоврядування. 
Самостійність та матеріально-фінансова база 
таких органів була відсутня, тому Ради та їхні 
виконкоми залишалися елементами централі-
зованого апарату управління, а тому не могли 
виконувати функції місцевого самоврядування;

– відродження місцевого самоврядуван-
ня в Україні з березня 1990 р., яке почалося з 
обранням депутатів Верховної Ради УРСР та 
місцевих Рад народних депутатів. З цього часу 

можна говорити про новий етап у діяльності 
Рад. 7 грудня 1990 р. був ухвалений Закон «Про 
місцеві Ради народних депутатів Української 
РСР та місцеве самоврядування» [14], який 
визнав місцеве самоврядування на законодав-
чому рівні. Це була спроба перетворити місцеві 
ради, що на той час входили до єдиної системи 
органів державної влади, на органи місцевого 
самоврядування. Розпочався процес переходу 
до демократичної системи управління, базую-
чись на децентралізації управління на основі 
визнання місцевого самоврядування;

– сучасний етап розвитку місцевого само-
врядування в Україні, що розпочався з ухвален-
ням Конституції України 1996 р., коли місцеве 
самоврядування набуло конституційного стату-
су, стало однією з засад конституційного ладу 
України. 21 травня 1997 р. був ухвалений новий 
Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» [15, 16].

Спробуємо більш детально розглянути пере-
думови організації місцевого самоврядування в 
Україні.

Інститут місцевого самоврядування у су-
часному розумінні склався у світовій практиці 
на межі ХVІІІ – ХІХ ст., коли абсолютні монар-
хії трансформувались у демократичні, правові 
держави. Боротьба за утвердження місцевого 
самоврядування, вільного від феодально-чи-
новницького свавілля, була однією з причин 
суспільних рухів. Його ідеї протиставлялись 
феодальній державі, становому патріархаль-
но-общинному (сільському) і корпоративно-це-
ховому (міському) самоврядуванню. Проте 
деякі елементи станового самоврядування у 
демократичних державах збереглися і до на-
ших днів (громада, статути міст тощо), напов-
нившись новим правовим змістом.

У додержавну добу зародження місцевого 
самоврядування у східнослов’янських племен 
відбувалося в сім’ях, кровно споріднених у ро-
дах. Згодом більшого значення набуває сусід-
ство, тобто близькість не походження, а прожи-
вання. Таким чином, утворюються поселення 
на зразок хуторів, міст та регіонів, спілкування 
між якими здійснювалось на основі правил по-
ведінки уніфікованих форм (звичаєвого права).

Справи громад хуторів, міст і регіонів обгово-
рювались та ухвалювались спільною радою (ві-
чем), до якої входили старші представники від 
усіх сімей чи родів. За звичаєвим правом віче 
як форма самоврядування передавалось з по-
коління у покоління ще багато століть [6].
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Як свідчать дані історичних досліджень, вже 
у період Київської Русі на території України іс-
нувало декілька форм місцевого самовряду-
вання, а саме: територіальна сусідська община 
(громада); віче; громадське самоврядування в 
містах [17]. 

Так, у Київській Русі на рівні регіону елемен-
ти самоврядування знаходили свій вияв у віче-
вій демократії. Для вічової організації управлін-
ня характерним був розподіл повноважень між 
князем та вільним населенням регіону. Зокре-
ма, віча відали питаннями війни і миру, укла-
дення угод, організації війська, закликали або 
виганяли князя, брали участь у формуванні ад-
міністративних та судових органів.

Суб’єктом міського самоврядування висту-
пали міські громади, які користувались значною 
адміністративною, господарською і судовою ав-
тономією. Найважливіші питання міського життя 
вирішували міські віча, а для розгляду поточних 
справ з числа вільних городян обирався війт та 
інші посадові особи міського самоврядування. 
Економічну основу місцевого самоврядування 
становила міська корпоративна власність, у 
тому числі й на землю. 

Суб’єктом сільського самоврядування висту-
пала сільська (сусідська) громада – верв, яка 
об’єднувала жителів кількох сусідніх сіл, мала 
землю корпоративної власності, представляла 
своїх громадян у відносинах з іншими грома-
дами, феодалами, державною владою. Отже, 
верви були носіями громадівського самовряду-
вання.

Після входження українських земель до скла-
ду Великого Князівства Литовського елементи 
місцевого  самоврядування, особливо у містах 
та містечках, отримали подальший розвиток у 
формі війтівства. У цей час виникає складна 
система взаємовідносин між центральною вла-
дою, власниками міст та міськими громадами, 
яка була зумовлена статусом міста.

Так, у великокнязівських містах поряд з ор-
ганами міського самоврядування функціонува-
ла старостинська адміністрація – міський орган 
державної влади, очолюваний старостою, який 
призначався центральною владою. Війтів оби-
рали на міських вічах (у документах це «гро-
мада», «копа», «купа»). Юридично оформлено 
міське самоврядування у формі війтівства в Ли-
товських статутах 1529, 1566, 1688 років, якими 
були узаконені міські віча.

Важливу, але негативну роль для україн-
ських міст відіграв інститут юридики, що існу-

вав до XVIII ст. Це міська територія, що разом 
з городянами, які на ній проживають, в адміні-
стративному і правовому відношенні контро-
лювалась феодальним власником. Юридики та 
їх населення не підпорядковувались органам 
міського самоврядування.

Важливе значення для подальшого розвит-
ку місцевого самоврядування в Україні мало 
магдебурзьке право, що поширилось на україн-
ські міста із середини XIV ст. Міське населення 
звільнялось від юрисдикції урядової адміністра-
ції (феодалів, воєвод, намісників, ін.) й місту на-
давалась можливість самоврядування на кор-
поративній основі, запроваджувались власні 
органи міського самоврядування – магістрати у 
складі ради та лави. 

Першому українському місту (Сянок) магде-
бурзьке право дароване Галицьким князем Бо-
леславом-Юрієм в 1339 році, в 1356 році його 
отримав Львів, а в 1374 – Кам’янець-Поділь-
ський [7, с. 20].

Відбувалися надзвичайно важливі для укра-
їнського народу процеси взаємовідносин між 
західними та східними регіонами, які в подаль-
шому, тобто в середині ХVІІ ст., визначили со-
ціально-економічний та політичний характер 
всенародного руху, очолюваного козаками. Цей 
національно-визвольний рух привів до утворен-
ня на споконвічній території етнічних українців 
третьої за своєю національною суттю україн-
ської держави – козацької [5, с. 61].

Своєрідних форм набуває місцеве само-
врядування за часів існування Козацької дер-
жави, що зумовлювалось її полково-сотенним 
устроєм. Полки та сотні – одночасно військові 
й адміністративно-територіальні одиниці, кори-
стувалися військово-адміністративним само-
врядуванням. 

Українське населення міст прагнуло до уча-
сті в місцевому самоврядуванні. Після битви 
козаків з польським військом під Зборовом між 
Хмельницьким і поляками був укладений мир-
ний договір (Зборівський трактат, затверджений 
сеймом у кінці 1649 р.), що передбачав право 
православних міщан входити до складу муніци-
пальних урядів.

Місцева демократія знаходить своє відобра-
ження у козацьких радах. У першій українській 
Конституції гетьмана П. Орлика 1710 р. підтвер-
джувалося станове самоврядування та зробле-
но намір захистити його від свавілля урядовців 
та закласти основи сучасного місцевого само-
врядування. Загалом з Козацькою державою 
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пов’язують початок становлення українського 
муніципалізму як системи управління місцеви-
ми справами, у якій місцевому самоврядуванню 
відводиться важлива роль.

За часів Гетьманщини «з-під юрисдикції 
полковників були вилучені міста, що мали са-
моврядування на основі магдебурзького права, 
підтверджене царськими грамотами». На утри-
мання органів міського самоврядування йшло 
мито з привізного краму, з ремісників, із заїж-
джих дворів та лазень, з млинів, броварень, 
цегелень, «мостове», «вагове», «комірне» та ін.

З підписанням Українсько-московського до-
говору 1654 р. поступово ліквідується місцеве 
самоврядування. Так, після смерті гетьмана 
І. Скоропадського у 1722 р. запроваджено так 
звану комендантську систему, що передбачала 
адміністративний нагляд російських комендан-
тів за діяльністю органів місцевого самовряду-
вання в Україні. У 1764–1783 рр. ліквідується 
Гетьманщина й автономний полково-сотенний 
устрій України, з ним і Магдебурзьке право в її 
містах.

Після видання Катериною II у 1785 р. «жа-
лованной грамоты на права и выгоды городам 
Российской империи» на Лівобережній та Сло-
бідській Україні були створені нові станові орга-
ни місцевого самоврядування (міські думи). Це 
означало уніфікацію форм організації суспіль-
ного життя в Україні за російським зразком. По-
силення русифікації та ослаблення процесу єв-
ропеїзації місцевого самоврядування в України, 
що відбувалися паралельно, особливо помітні 
після занепаду 30-річного існування Козацької 
держави.

У 1796 році імператор Павло І спробував по-
новити існуючу раніше структуру управління в 
Україні, але відродити Магдебурзьке право не 
вдалося. У 1831 р. видано царський указ про 
офіційне скасування Магдебурзького права. 

Значний вплив на суспільне життя України 
мала проведена у 1864 р. Олександром II ре-
форма. В європейській частині Російської ім-
перії, включаючи Лівобережну та Слобідську 
Україну, засновувалися земські установи як ор-
гани регіонального самоврядування. Введення 
в дію в 1864 р. «Положення про земські устано-
ви» здійснювали тимчасові волосні комісії, що 
складалися з представника дворянства, місь-
кого голови, чиновників від палати державного 
майна і від контори удільних селян [14].

Один із найкращих знавців земства в Укра-
їні, О. Моргун, писав так: «Земське самоуря-

дування було одним із найвидатніших явищ у 
суспільному, економічному й культурному житті 
України кінця XIX ст.». Земське самоуправління 
охоплювало все економічне та культурне життя 
губерній. У ньому брало участь все населення, 
що мало земельну власність. Ця вимога обме-
жувала участь у самоуправлінні постійних меш-
канців повіту [18].

Посилення процесу русифікації та ослаблен-
ня процесу європеїзації місцевого самовря-
дування на території України, що відбувалися 
деякий час паралельно, стали особливо поміт-
ними після занепаду майже 30-річного існуван-
ня третьої української держави козацької, тобто 
наприкінці ХVІІ ст. та протягом усього ХVІІІ ст. 

Наприкінці ХVІІІ ст. почався черговий пере-
діл території України між Російською та Австрій-
ською імперіями, який тривав кілька десятиліть, 
та закінчився тим, що у 1830-х рр. приблизно 
80% українців потрапили під колоніальний гніт 
російських царів, майже 20%  – під гніт австрій-
ських імператорів.

Лютнева революція 1917 року в Росії від-
крила нові перспективи розвитку місцевого 
самоврядування. Тимчасовий уряд запрова-
див загальне пряме і рівне виборче право при 
формуванні органів місцевого самоврядування. 
Водночас у губернії, повіти та міста були при-
значені комісари Тимчасового уряду як пред-
ставники центральної адміністрації.

В Україні розвитку місцевого самоврядуван-
ня сприяла діяльність Центральної Ради. Вже в 
її Третьому Універсалі (20 листопада 1917 року) 
[19] було заявлено про необхідність «вжити всіх 
заходів щодо закріплення й поширення прав 
місцевого самоврядування, що являються орга-
нами найвищої адміністративної влади на міс-
цях». Проте цим конституційним положенням 
не судилося бути реалізованими.

Усі органи місцевого самоврядування в Укра-
їні були ліквідовані та замінені органами «про-
летарської диктатури» – радами: губернськими, 
повітовими, волосними.

Фактичне відродження місцевого самовря-
дування в Україні почалося після обрання депу-
татів Верховної Ради Української РСР та місце-
вих рад народних депутатів у березні 1990 року.

Ухвалений 7 грудня 1990 року Закон Україн-
ської РСР «Про місцеві ради народних депутатів 
Української РСР та місцеве самоврядування» 
[14] наділив органи державної влади (місцеві 
ради) – функціями місцевого самоврядування і 
привів до «суверенізації» рад. 
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Основним і найважливішим етапом станов-
лення української державності стало проголо-
шення 24 серпня 1991 року України незалеж-
ною державою. 

Ухвалена в 1996 році Конституція України 
закріпила дві системи публічної влади на те-
риторії області та району, які є різними за фор-
мою, структурою, принципами формування й 
механізмом функціонування:

– місцеві державні адміністрації, які є місце-
вими органами державної виконавчої влади;

– місцеве самоврядування як владу терито-
ріальних громад.

Таким чином, були закладені передумови 
для формування двох управлінських проблем: 
проблеми делегування повноважень між орга-
нами державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування та проблеми правових гаран-
тій діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня та місцевих державних адміністрацій і вирі-
шення компетенційних спорів між ними.

Важливим законодавчим актом стосовно 
створення правових основ місцевого самовря-
дування став Закон України «Про місцеве само-
врядування в Україні» від 21 травня 1997 року 
[15]. 

Висновки та напрями подальших до-
сліджень. В Україні здавна панує ідеологія 
колективізму і соборності, в основу яких за-
кладені ідеї самоврядування. Вони не тільки 
стали стрижнем для саморозвитку соціальних 
мікрогромад, але і силою, здатною протисто-
яти надмірній централізації державної влади. 
Демократія на рівні місцевого самоврядування 
надає людині, а також відповідним колективам 
можливість здійснити своє самовизначення і 
самореалізацію у таких формах як збори гро-
мадян, місцеві ініціативи, місцеві вибори, рефе-
рендуми, громадські обговорення тощо. Оче-
видно, що сучасне поняття та зміст місцевого 
самоврядування відмінні від їхнього розуміння 
у минулому. Однак навіть різноманітність форм 
його проявів у різні часи дозволяє узагальнити 
уявлення про них, врахувати помилки і здобутки 
наших предків, які прагнули збудувати могутнє 
суспільство і державу з ефективною місцевою 
владою, схожою на ті, що вже століттями мають 
позитивні зміни у діяльності органів управління.

Прискорення соціального й економічного 
розвитку України вимагає нових підходів у ви-
рішенні питань становлення державності, роз-
будови демократичних інститутів суспільства. 
Економічні цілі пов’язані з госпрозрахунком, са-

мофінансуванням, тісно переплелись з політич-
ними цілями. Самоуправлінська ідея отримала 
повну реабілітацію, починається її повторне 
відкриття і розвиток. 

Подальше об’єктивне вивчення розвитку 
місцевого самоврядування допоможе врахува-
ти помилки і здобутки у процесі розбудови де-
мократичної держави з ефективною місцевою 
владою, схожою на ті, що мають інші нації, вра-
ховуючи власні традиції та особливості, відпо-
відний досвід у цій сфері.
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Звиздай О. В. Исторические предпосылки и периодизация организации местного са-
моуправления в Украине

В статье систематизированы периоды становления и развития местного самоуправле-
ния в Украине, раскрыты их сущность и содержание. Периодизация местного самоуправле-
ния в Украине тесно связана с созданием законодательной базы для его функционирования. 
Поиск оптимальной модели организации власти на местах требует анализа собственного 
исторического опыта и опыта европейских стран.
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Zvizdai O. V. Historical background and local government periodization in Ukraine
The paper systematizes the periods of formation and development of local self-government in 

Ukraine, reveals their essence and content. Periodization of local government in Ukraine is closely 
connected to the creation of the legal framework for its operation. Search for the optimal model of 
governance at the local level requires the analysis of own historical experience and experience of 
European countries.

Key words: local government, local communities, periods, stages of development, historical re-
search.



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

144

УДК 352

І. В. Чикало
кандидат економічних наук,

 викладач кафедри менеджменту та публічного управління 
Тернопільського національного економічного університету

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНІСТЮ  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
У статті розглянуто питання управління ресурсоефективністю об’єднаних територі-

альних громад. Проведено групування ресурсів територіальної громади за критеріями їх 
сутності та ролі у формуванні конкурентних переваг. Проаналізовано рівень ресурсозабез-
печеності та ресурсовикористання об’єднаними територіальними громадами Тернопіль-
ської області. Сформовано теоретико-методологічні положення, які можуть бути покла-
дені в основу сучасної системи управління ресурсоефективністю територіальних громад із 
виокремленням та концептуалізацією елементів механізму цього управління.

Ключові слова: спроможна територіальна громада, ресурси об’єднаної територіальної 
громади, доходи місцевого бюджету, ресурсоефективність об’єднаної територіальної гро-
мади, управління ресурсоефективністю об’єднаної територіальної громади. 

Постановка проблеми. Реалізація адміні-
стративно-територіальної реформи на засадах 
децентралізації влади виводить територіальні 
громади на якісно новий рівень в системі на-
ціональної економіки. Якщо раніше територі-
альна громада виступала об’єктом управління, 
а її сутність зводилась до території яку вона 
займає, то, в сучасних реаліях, територіальна 
громада виступає вже суб’єктом управління та 
учасником соціально-економічних відносин. За 
цих умов, чинником формування спроможних 
територіальних громад виступають ресурси, які 
є у їх володінні та розпорядженні, а детермінан-
тою успішності функціонування – раціональне 
використання цих ресурсів. Зазначене актуалі-
зує проблематику формування дієвої системи 
управління ресурсоефективністю об’єднаних 
територіальних громад. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні у фаховій літературі висвітлено різ-
ні аспекти проблематики ресурсовикористан-
ня та ресурсозбереження економічних систем 
мезоекономічного рівня. Зокрема, питання ре-
сурсозабезпечення територіальних громад та 
регіонів досліджували: В. Бабаєв, О. Батанов, 
М. Дністровський, А. Коваленко, В. Кравченко, 
Г. Монастирський, М. Новікова, О. Тертишна, 
І. Сотник. Вагомий внесок у вивчення питань 
управління фінансовими ресурсами територі-
альної громади здійснили Т. Васильків, О. Ки-
риленко, Б. Малиняк, А. Пелехатий, В. Русін, 
І. Сторонянська, С. Юрій. Однак, незважаючи 

на значний науковий інтерес у сфері окресленої 
проблематики, питання управління ресурсое-
фективністю об’єднаних територіальних громад 
на сьогодні залишається малодослідженим. 

Мета статті. Метою цієї статті є окреслен-
ня основних засад управління ресурсоефек-
тивністю об’єднаних територіальних громад із 
виокремленням та концептуалізацією основних 
елементів механізму цього управління. 

Виклад основного матеріалу. Економічним 
базисом функціонування будь якої територіаль-
ної громади виступають ресурси, що знаходять-
ся у її володінні чи користуванні. Відповідно до 
чинного законодавства, матеріальною і фінан-
совою основою місцевого самоврядування є 
рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бю-
джетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що 
є у власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої 
спільної власності, що перебувають в управлін-
ні відповідних рад [1;2].

Водночас реформування системи місцево-
го самоврядування на засадах децентралізації 
передбачає формування спроможних, само-
достатніх об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ) [3], якими вважаються територіальні 
громади сіл (селищ, міст), які в результаті до-
бровільного об’єднання здатні самостійно або 
через відповідні органи місцевого самовряду-
вання забезпечити належний рівень надання 
послуг з урахуванням кадрових ресурсів, фінан-
сового забезпечення та розвитку інфраструкту-
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ри відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці [4]. Тим самим встановлено певні ре-
сурсні обмеження щодо формування ОТГ, які 
відповідають положенням Європейської хартії 
місцевого самоврядування, у якій вказано, що 
«органи місцевого самоврядування мають мати 
власні адекватні фінансові ресурси та приводи-
ти наявні ресурси у відповідність до реального 
зростання вартості виконуваних ними завдань» 
[5]. Побудова економічних відносин на засадах 
бюджетної децентралізації розширює джерела 
формування фінансових ресурсів ОТГ (рис. 1). 

Це дозволить підвищити рівень їх фінансо-
вої самостійності, збалансувати потреби пред-

ставницьких органів територіальних громад у 
фінансових ресурсах із реальною здатністю 
щодо їх алокації, підвищити якість соціальної та 
виробничої інфраструктури території, а також, 
як зазначають фахівці, сприятиме «активному 
залученню територіальної громади до управ-
лінської діяльності щодо розвитку сіл та селищ» 
[7, с. 51]. 

Перераховані вище ресурси вбачаємо за до-
цільне об’єднати у групу базових ресурсів функ-
ціонування територіальних громад, які забез-
печують безпосередньо їх життєздатність. При 
цьому, у процесі управління територіальними 
громадами необхідно врахувати і нематеріаль-

Рис. 1. Доходи місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад [6]

Надходження місцевих бюджетів ОТГ

Надходження до загального фонду

Надходження до спеціального фонду

Надходження до бюджету розвитку

60% податку на доходи фізичних осіб; 50% рентної плати за спеціальне використання лісових та водних 
ресурсів; 25% рентної плати за користування надрами; державне мито, що зараховується до бюджетів
місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів; акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; 10% податку на прибуток підприємств
(крім підприємств державної власності); податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності; податок на майно; єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; збір за
місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір; плата за ліцензії на певні види господарської
діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад; плата за державну
реєстрацію; надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності, засновником яких є ОТГ; рентна плата за користування надрами для
видобування корисних копалин місцевого значення; плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих
бюджетів; орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди
місцевими радами; кошти від реалізації безхазяйного майна; концесійні платежі щодо об’єктів комунальної 
власності; частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань; плата за
надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг; штрафні санкції за
порушення законодавства; кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх 
тендерної пропозиції та кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі, які не підлягають
поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів ОТГ;
80% коштів, отриманих організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів ОТГ, за здані у вигляді брухту і
відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння (50 % - срібло); інші доходи.

75% коштів від відшкодування втрат с/г і лісогосподарського виробництва; концесійні платежі; 50% грошових
стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності; 80% екологічного податку; відрахування 10% вартості питної води
суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи
централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів; власні надходження бюджетних
установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету; цільові та добровільні внески до
місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища; надходження до цільових фондів,
утворених місцевими радами; субвенції; повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним 
сільським забудовникам, молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними; надходження в рамках програм допомоги і
грантів міжнародних фінансових організацій та ЄС; інші надходження

дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств у статутних капіталах яких є
майно, комунальна власність; плата за надання місцевих гарантій; капітальні трансферти (субвенції) з 
інших бюджетів; кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені
за користування ними); місцеві запозичення; кошти (резервного фонду), які передаються з іншої частини
місцевого бюджету
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ні ресурси, такі як: інформаційні, інтелектуаль-
ні, технологічні, управлінські, які, у сьогоднішніх 
реаліях функціонування економічних систем 
різних ієрархічних рівнів, значною мірою визна-
чають рівень їх розвитку та формують конку-
рентні переваги (рис. 2).

У рамках вивчення даного питання, варто 
зауважити, що сьогодні функціонування терито-
ріальних громад залежить не стільки від рівня 
ресурсозабезпечення, скільки від ефективності 
використання ресурсів та вироблення дієвої по-
літики управління ресурсоефективністю. 

Поняття «ресурсоефективність об’єднаної 
територіальної громади» розглядатимемо, як 
рівень використання ресурсів територіальної 
громади, що характеризує відношення виро-
блених територіальною громадою економічних 
благ та наданих суспільних послуг із витрата-
ми ресурсів, витрачених у процесі їх створення. 
Відповідно, управління ресурсоефективністю 
має бути комплексною системою заходів і дій 
суб’єктів управління щодо раціоналізації вико-

ристання ресурсів, здійснюваних на засадах 
підвищення якості навколишнього природного 
середовища та створення умов для ресурсоза-
безпечення громади у довгостроковому періоді.

У процесі реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації влади 
у 2015 році в Україні створено 159 об’єднаних 
територіальних громад, чисельність яких на по-
чаток 2017 року зросла до 366. Загальна площа 
об’єднаних територіальних громад у першому 
півріччі 2016 року складала 35 807 км2, або 6% 
від загальної площі України. На їх території ста-
ном на 1 січня 2016 року проживало 1386,5 тис. 
ос., що становить 3,8% населення України [8]. 
Найбільшу кількість громад створено у Терно-
пільській області (26 громад у 2015 році та 36 у 
2017 році), на базі якої проведемо аналіз показ-
ників ресурсозабезпеченості та ресурсовикори-
стання. 

Так, аналізуючи рівень ресурсозабезпечення 
об’єднаних територіальних громад Тернопіль-
ської області, можна зробити такі висновки.
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Рис. 2. Класифікація ресурсів територіальної громади 
Джерело: сформовано автором 
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По-перше, найбільшу площу займають Шум-
ська (499,5 км2), Теребовлянська (398,8 км2) 
та Підволочиська (350,4 км2) об’єднані тери-
торіальні громади, що свідчить про найвищий 
рівень забезпеченості цих громад земельними 
ресурсами, які знаходяться у межах їхніх на-
селених пунктів. Найменш забезпеченими зе-
мельними ресурсами є Заводська (28,8 км2), 
Гусятинська (35,5 км2) та Почаївська (54,2 км2) 
об’єднані територіальні громади (таблиця 1).

По-друге, найбільше населення прожи-
ває у Теребовлянській (30 698 ос.), Шумській 
(21 297 ос.) та Підволочиській (19 855 ос.) об’єд-
наних територіальних громадах, що характери-
зує найвищий рівень забезпечення цих громад 
людськими ресурсами серед усіх громад облас-
ті. Найменше населення мешкає у Лопушнен-
ській (2 317 ос.), Озерянській (2 644 ос.) і Колод-

ненській (2 830 ос.) об’єднаних територіальних 
громадах (табл. 1). Водночас, розвитку цього 
виду ресурсів на рівні територіальних громад 
характерні й загальнообласні проблеми, а 
саме: зниження рівня економічної активності 
населення, в тому числі і серед осіб працездат-
ного віку; трудова міграція за межі області, в 
тому числі за кордон; професійно-кваліфікацій-
ний дисбаланс робочої сили; наявність тіньової 
зайнятості; найнижчий серед регіонів України 
рівень середньомісячної плати штатних праців-
ників [9].

По-третє, найвищий рівень забезпечен-
ня фінансовими ресурсами у Байковецькій 
(19 772,8 тис. грн), Теребовлянській (18 718,6 тис. 
грн) та Підволочиській (13 680,2 тис. грн) об’єд-
наних територіальних громадах. Найнижчий 
рівень забезпечення власними фінансовими 

Таблиця 1
Показники ресурсозабезпечення та ресурсовикористання ОТГ Тернопільської області  

станом на І півріччя 2016 року 

№  
п/п Назва ОТГ

Ресурсні показники ОТГ
Показники рівня 

ресурсозабезпеченості ОТГ Показники ресурсовикористання ОТГ

площа 
громади, 

км2

чисельність 
населення

власні 
фінансові 
ресурси, 
тис. грн

власні 
надходже-

ння на  
1 особу, грн

видатки 
розвитку на 
1 особу, грн

% 
фінансової 
самостій-

ності
1 Байковецька 86,2 5614 19772,8 3486 1002 100
2 Білобожницька 74,3 3885 1219,8 320 38 61
3 Васильковецька 125,9 5434 3037,9 484 60 100
4 Великогаївська 142 11187 10931,1 959 42 89
5 Гусятинська 35,5 8391 9442,6 1132 69 100
6 Заводська 28,8 4463 3425,7 775 142 99,5
7 Золотниківська 284,3 8204 3766,1 203 18 74
8 Золотопотіцька 123,8 10914 2217,8 463 28 47
9 Іванівська 109,6 4482 1950,7 440 12 78

10 Козлівська 95,6 4648 2242,6 484 29 76
11 Колиндянська 108 4696 867,4 188 0 46
12 Колодненська 78,9 2830 1122,8 298 3 70
13 Коропецька 68,5 4900 1105,1 229 15 50
14 Лопушненська 54,8 2317 382,4 165 6 42
15 Мельнице-Подільська 223,4 16206 3045,5 189 11 46
16 Микулинецька 93,9 7993 4126,09 518 17 78
17 Новосільська 91,8 3496 1461,6 416 167 70
18 Озернянська 126,8 6366 1851,3 400 28 54
19 Озерянська 56,8 2644 1055,1 292 56 67
20 Підволочиська 350,4 19855 13680,2 695 56 87
21 Почаївська 54,2 9455 5813,4 614 8 76
22 Скала-Подільська 149,9 9660 4096,8 425 14 68
23 Скалатська 224,2 14478 8472,4 585 36 89
24 Скориківська 144,1 4066 2747,7 685 99 92
25 Теребовлянська 398,8 30698 18718,6 613 38 84
26 Шумська 499,5 21297 9732,9 460 42 74

Джерело: складено за даними [8]
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ресурсами у Лопушненській (382,4 тис. грн), 
Колодненській (867,4 тис. грн) та Озерянській 
(1055,1 тис. грн) об’єднаних територіальних 
громадах.

Однак ресурсні показники (табл. 1) дозво-
ляють припустити, що результативність функ-
ціонування об’єднаних територіальних громад 
значною мірою залежить від раціональності 
використання наявних ресурсів. Так, зокрема, 
у першому півріччі 2016 року із 26 об’єднаних 
територіальних громад Тернопільської області 
лише 3 громади (Байковецька, Васильковець-
ка, Гусятинська) були фінансово незалежні від 
Державного бюджету. Найнижчий рівень фінан-
сової самостійності таких громад, як Лопуш-
ненська (42%), Мельнице-Подільська (46%), 
Золотопотілька (47%), викликає сумніви щодо 
економічної доцільності їх утворення. Щодо 
інших показників ресурсовикористання зазна-
чимо, що найвищий обсяг надходжень на одну 
особу у Байковецькій об’єднаній територіаль-
ній громаді, який становив у І півріччі 2016 року 
3 486 грн. Значно нижчий цей показник у Гу-
сятинській та Великогаївській ОТГ, що склав 1 
132 грн та 959 грн відповідно. Вкрай низьким 
є рівень власних надходжень на одну особу 
в Лопушненській, Колиндянській та Мельни-
це-Подільській ОТГ, значення якого менше 200 
грн (табл. 1). Лише в одній об’єднаній терито-
ріальній громаді Тернопільської області обсяг 
видатків розвитку у розрахунку на одну особу 
перевищив 1000 грн (Байковецька – 1 002 грн). 
У двох громадах (Новосільській та Заводській) 
складав понад 100 грн. В інших об’єднаних те-
риторіальних громадах області цей показник 
був надзвичайно низьким, а в Колиндянській 
громаді протягом І півріччя 2016 року не потра-
чено жодної гривні на розвиток інфраструктури 
та інші її соціально-економічні потреби (табл. 
1). Загалом в області за кошти місцевих бюдже-
тів та додаткових фондів і грантів здійснюва-
лась реалізація 60 інфраструктурних проектів, 
щодо ремонту доріг, шкіл, дитячих дошкільних 
навчальних закладів, а також об’єктів житло-
во-комунальної інфраструктури [9]. 

Окрім цього, для об’єднаних територіальних 
громад, як і економічних систем різних ієрар-
хічних рівнів в Україні, характерними є й інші 
ресурсні ризики, а саме: високий ступінь зносу 
об’єктів інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та промисловості; високий рівень 
ресурсоємності створюваної продукції; дегра-
дація земельних ресурсів на окремих територі-

ях (у Тернопільській області 148,4 тис. га кис-
лих ґрунтів потребують вапнування [9]); низький 
ступінь переробки та використання вторинних 
ресурсів, висока забруднюваність навколиш-
нього природного середовища побутовими від-
ходами.

Результати проведеного аналізу свідчать 
про необхідність проведення зваженої політики 
управління ресурсоефективністю об’єднаних 
територіальних громад, що базуватиметься на 
сучасних наукових підходах та враховуватиме 
їх ресурсні можливості. При цьому зазначимо, 
що проблематика управління ресурсоефектив-
ністю об’єднаних територіальних громад ле-
жить не лише в економічній, а і в соціальній та 
екологічній площинах. Тому діяльність громади 
щодо забезпечення її економічного та соціаль-
ного розвитку повинна супроводжуватись комп-
лексом заходів, спрямованих на оптимізацію 
ресурсоспоживання, природокористування та 
охорону навколишнього природного середови-
ща. Вважаємо, що ця система має базуватись 
на наукових засадах та положеннях бюджетно-
го федералізму, концепції «зеленого» економіч-
ного зростання, соціальноорієнтованої економі-
ки та економіки сталого розвитку. Доцільним у 
цьому плані є врахування принципів розвитку 
громади, пропонованих фахівцями Інституту 
сталих спільнот (США), таких як: охорона та 
відтворення екосистем і біологічного різнома-
ніття на місцевому та регіональному рівнях; ви-
користання відновлюваних ресурсів відповідно 
до темпів їх поновлення; збереження водних, 
земельних, енергетичних і невідновлюваних ре-
сурсів включаючи максимально можливе скоро-
чення, поновлення, повторне використання та 
утилізацію відходів [10], а також заходи щодо 
забезпечення збалансованості використання 
відновлювальних та невідновлювальних і не-
відтворюваних ресурсів. 

Управління ресурсоефективністю об’єдна-
них територіальних громад має бути зорієнтова-
но на раціональне використання ресурсів ОТГ, 
що дозволить забезпечити високий рівень її со-
ціально-економічного розвитку та конкуренто-
спроможності та на цій основі підвищити рівень 
і якість життя населення та забезпечити його 
якісною інфраструктурою за рахунок: енергое-
фективності ОТГ, раціонального використання 
природно-ресурсного потенціалу, вироблення 
дієвих механізмів управління фінансовими ре-
сурсами, активізації людського капіталу, забез-
печення ефективного управління комунальним 
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майном та ефективного використання немате-
ріальних ресурсів.

Пріоритетними напрямами управління ре-
сурсоефективністю об’єднаної територіальної 
громади в економічній площині вбачаємо забез-
печення економічного розвитку громади, його 
фінансової самодостатності та спроможності; в 
екологічній – ефективне використання природ-

них ресурсів, забезпечення охорони навколиш-
нього природного середовища; у соціальній – 
створення доступної, якісної інфраструктури, 
підвищення рівня і якості життя населення. Ін-
струментами реалізації вказаного можуть бути 
міжбюджетні трансферти, внески у цільові фон-
ди ОТГ, податки і збори, що залишаються у міс-
цевому бюджеті, державні субсидії, субвенції, 

Рис. 3. Основні елементи механізму управління ресурсоефективністю об’єднаної  
територіальної громади

Джерело: розроблено автором 
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енергетики; активізація і 

стимулювання розвитку екологічно 
чистого виробництва; 

стимулювання впровадження 
«зелених» технологій; 

удосконалення системи контролю 
за обсягами викидів і скидів; 
розробка системи санкцій за 
забруднення навколишнього 

природного середовища

Створення фондів фінансових ресурсів для 
реалізації програм ресурсозбереження; 

розробка та реалізація цільових програм щодо 
ресурсозбереження; пільгове кредитування та 

оподаткування пріоритетних виробництв; 
пільгове оподаткування ресурсозбережної 
діяльності; штрафні санкції за забруднення 

навколишнього природного середовища
ески та гранти; кошти бізнесових структур
і населення громади в частині їх залучення

до ресурсозберігаючих проектів
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кредити, інвестиції; державні цільові програми; 
державні гарантії, пільгові ставки кредитування 
та інвестування; держані закупівлі та державні 
замовлення, гранти міжнародних організацій на 
ресурсозберігаючі проекти. Відповідно, фінан-
сування ресурсоефективної діяльності може 
відбуватись за рахунок коштів державного та 
місцевого бюджету ОТГ, благодійних внесків та 
грантів, коштів бізнесових структур і населення 
громади в частині їх залучення до ресурсозбе-
рігаючих проектів (рис. 3).

Для забезпечення дієвості управління ресур-
соефективністю об’єднаної територіальної гро-
мади необхідною є розробка системи мотивації, 
складовими елементами якої можуть слугувати 
такі мотиватори, як: податкові канікули щодо 
ресурсозберігаючої діяльності; заохочувальні 
фонди; «захищені» видаткові статті місцевого 
бюджету щодо ресурсозбереження; штрафні 
санкції за нераціональне використання ресур-
сів та забруднення навколишнього природного 
середовища. 

Висновки та пропозиції. Пропоновані те-
оретико-методологічні положення можуть бути 
покладені в основу управління ресурсоефек-
тивністю об’єднаних територіальних громад, 
практичне втілення яких дозволить підвищити 
ефективність ресурсоспоживання та на цій ос-
нові забезпечити високий рівень її соціально-е-
кономічного розвитку. Однак указане вимагає 
відповідних методик оцінки та реалізації комп-
лексу заходів щодо моніторингу ресурсів, які 
знаходяться у володінні та користуванні ОТГ, 
та контролю за їх використанням, розроблення 
яких має бути предметом подальших наукових 
розвідок у цьому напрямі. 
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Чыкало И. В. Управление ресурсоэффективностью объединенной территориальной 
общины

В статье рассмотрены вопросы управления ресурсоэффективностью объединенных 
территориальных общин. Проведено группирование ресурсов территориальной общины 
по критериям их сущности и роли в формировании конкурентных преимуществ. Проана-
лизирован уровень ресурсообеспечения и ресурсоиспользования объединенными террито-
риальными общинами Тернопольской области. Сформированы теоретико-методологиче-
ские положения, которые могут быть положены в основу современной системы управления 
ресурсоэффективностью территориальных общин с выделением и концептуализацией 
основных элементов механизма этого управления.

Ключевые слова: способная территориальная община, ресурсы объединенной терри-
ториальной общины, доходы местного бюджета, ресурсоэффективность объединенной 
территориальной общины, управление ресурсоэффективностью объединенной террито-
риальной общины.

Сhykalo I. V. Resource efficiency management of associations territorial communities
The article deals with the resource efficiency management of associations territorial communi-

ties. The resources of territorial community as to their nature and role in the formation of competitive 
advantage is grouping there The analysis of the level of resource and resource using associations 
territorial community of Ternopil region. Formed theoretical and methodological position, which can 
be the basis for a modern system of resource efficiency management of territorial communities to 
form the conceptualization and basic elements of the mechanism of this management.

Key words: capable territorial community, resources of territorial communities, revenues of local 
budgets, resource efficiency associations territorial communities, resource efficiency management 
of associations territorial communities.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ  
БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

УДК 351

Ю. С. Дмитренко
науковий співробітник

 Науково-методичного центру кадрової політики 
Міністерства оборони України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ  
ПОЛІГРАФНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
У статті здійснено аналіз зарубіжного досвіду в галузі державного регулювання вико-

ристання поліграфних технологій провідних країн світу. Висвітлено проблеми державного 
регулювання застосування поліграфних технологій у військовій сфері. Автор запропонував 
напрями розвитку державного регулювання використання поліграфних технологій в Україні.

Ключові слова: державне регулювання, поліграфні технології, досвід провідних країн.

Постановка проблеми. Сучасні процеси, 
викликані переходом України до європейських 
стандартів, зумовлюють необхідність впрова-
дження принципово нових методів забезпечен-
ня ефективного попередження правопорушень 
у сфері державної безпеки, покращення роботи з 
підбору та використання персоналу, викорінення 
та попередження корупції в державних силових 
структурах. У межах цього процесу, як свідчить 
світовий досвід, особливої актуальності набу-
вають методи інструментальної детекції брехні, 
що в нашій країні представлені у вигляді опиту-
вання з використанням поліграфа (далі – ОВП). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З метою послідовної реалізації зазначених за-
вдань Президентом України схвалено Стра-
тегію сталого розвитку «Україна-2020», у якій 
зазначено, що сьогодні однією з визначальних 
основ безпеки є «невідкладне проведення очи-
щення влади на всіх рівнях та забезпечення 
впровадження ефективних механізмів протидії 
корупції» [1]. У той же час за результатами на-
ради з керівниками судових та правоохоронних 
органів (протокольне рішення від 29.09.2014 р. 
№ 02-01/2716) Президентом України прийнято 
рішення щодо впровадження в органах вико-
навчої влади та інших державних органах пере-
вірки персоналу з використанням комп’ютерних 
поліграфів.

Разом із тим доцільно зазначити, що, не зва-
жаючи на позитивні аспекти, в нашій країні і до 
тепер застосування поліграфних технологій ви-
кликає численну кількість дискусій та протиріч 
як серед науковців так й серед пересічних гро-
мадян. На нашу думку, така ситуація обумовле-
на як певними відголосками радянської ідеоло-
гічної пропаганди (проявляється в апеляції до 
статті 28 Конституції України), так і недостатнім 
розумінням багаторічного процесу розвитку 
ідей прикладної психології та психофізіології, 
що лежать в основі процедури ОВП. 

Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду 
державного регулювання використання полі-
графних технологій для його впровадження і 
застосування у державних силових структурах 
України.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи 
зарубіжний досвід застосування поліграфа, до-
цільно наголосити, що сьогодні даний пристрій 
та пов’язаний з його використанням комплекс 
методичних процедур (поліграфних технологій) 
набули значного поширення у всьому світі та 
має більш ніж вікову історію практичного про-
ведення поліграфних досліджень у різних сфе-
рах та напрямах діяльності. Зараз перевірки на 
поліграфі проводяться у багатьох країнах світу, 
серед яких загальновизнаним лідером є США. 
Великою популярністю ці методи також корис-
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туються в правоохоронних органах Японії, Ізра-
їлю, Бельгії, Індії, Казахстану, Канади, Китаю, 
Колумбії, Литви, Південної Кореї, Сербії, Сін-
гапуру, Фінляндії, Хорватії, Чорногорії. Серед 
держав-сусідів – у Польщі, Росії, Угорщині, Бол-
гарії, Білорусі та Молдові. 

У більшості з цих країн застосування полі-
графних технологій чітко регулюється відповід-
ними законодавчими та нормативно-правовими 
актами. Зокрема, у ст. 41 Закону Угорщини «Про 
поліцію» (1994 р.) дозволяється застосовувати 
поліграф для отримання інформації про місце-
перебування осіб та сприяння у проведенні ін-
ших слідчих дій, а в Законі Угорщини «Про роз-
шук поліцією осіб та речей» (2001 р.) поліграф 
визначається як один із засобів встановлення 
місцеперебування осіб і речей. У статтях 180, 
182/2 та 435 КПК Угорщини (1998 р.) передба-
чено можливість застосування поліграфа у кри-
мінальному процесі. У § 3, 4 ст. 151 КПК Рес-
публіки Македонії (1997 р.) органам внутрішніх 
справ цієї країни надано право застосовувати 
поліграф для опитування осіб, підозрюваних у 
вчиненні злочинів. Частиною 2 ст. 230 КПК Чор-
ногорії (2003 р.) поліції надається право засто-
совувати поліграф для викриття злочинців, по-
передження втечі або переховування злочинців 
та їхніх співучасників, виявлення та збереження 
слідів злочинів і предметів, які містять доказо-
ву інформацію, а також для отримання іншої 
інформації, що може сприяти успішному здійс-
ненню кримінального судочинства [2].

Не менший позитивний досвід застосування 
поліграфа мають й такі країни, як Ізраїль та Ка-
нада. Зокрема, в Ізраїлі цей прилад як один із 
основних елементів технології роботи з персо-
налом та проведення службових розслідувань 
активно використовується у Військовій поліції 
Армії оборони Ізраїлю. До речі, ізраїльський 
досвід застосування поліграфних технологій у 
силових структурах є дуже значним та потуж-
ним, однак вся документація, пов’язана з питан-
нями щодо використання поліграфа, є грифова-
ною, а тому не доступна для широкого загалу. 

У Канаді поліграфні технології під час пере-
вірки благонадійності персоналу в системі про-
цесу багатоступеневого відбору використовує 
Канадська королівська кінна поліція.

Зазначимо, що використання поліграфних 
технологій у державному апараті не є виключ-
но явищем країн далекого зарубіжжя. У цьому 
контексті слід згадати про активне та ефектив-
не використання поліграфних технологій таки-

ми стратегічними партнерами нашої країни, як 
Польща, Латвія та Литва. Зокрема, за дослі-
дженнями литовських вчених (V. Saldžiūnas та 
A. Kovalenkо), у Литві перевірки персоналу на 
благонадійність (скрінінг) станом на 2011 рік 
становили близько 98% всіх перевірок на полі-
графі [3]. Починаючи з 1992 р. Литва активно 
використовує цей науково-технічний засіб та 
сьогодні належить до країн (враховуючи США 
та Молдову), у яких застосування поліграфа 
врегульовано окремим законом – це «Закон про 
використання поліграфа» (2000 р.). 

Слід зауважити, що зазначений закон в ос-
новному регламентує використання поліграф-
них технологій під час здійснення професій-
ного відбору персоналу на окремі посади, що 
пред’являють до працівників, які їх обіймають, 
особливі вимоги, а також під час проведення 
внутрішніх або службових розслідувань. 

До інших законодавчих та нормативно-пра-
вових актів, що врегульовують використан-
ня поліграфних технологій в цій країні, можна 
також віднести «Закон про державні секрети» 
(1999 р.), «Настанову з поліграфних перевірок» 
(2002 р.), «Закон про таємні заходи» (2002 р.).

Не менш значний та довготривалий (дослі-
дження та практика використання сягає 1950 
року) досвід використання поліграфних техно-
логій має Республіка Польща. Зокрема, на цей 
час до 20 000 співробітників Агентства розвідки 
Польщі та Агентства внутрішньої безпеки про-
ходили ОВП, головним чином в процесі відбору 
на посади та в процесі рекрутингу [4]. Одночас-
но із цим поліграфні технології активно вико-
ристовується у Польській прикордонній службі, 
де вони врегульовані на нормативному рівні та 
проводяться спеціальним підрозділом. За дани-
ми на 2007 рік, таку перевірку пройшло близько 
18 000 співробітників, що становить найбільшу 
практику в Польщі. Окрім цього, Польща має 
прекрасний досвід використання поліграфних 
технологій в підрозділах Міністерства оборони, 
зокрема Польською військовою жандармерією. 
Цей підрозділ є правонаступником Польської 
військової поліції, чий підрозділ спеціалістів по-
ліграфа ще в період з 1969 по 1998 роки переві-
рив близько 5 200 осіб у межах 1180 криміналь-
них справ, більшістю з яких були вбивства та 
крадіжки військової зброї чи амуніції. 

Доцільно зазначити, що у світі зареєстрова-
но цілу низку професійних організацій полігра-
фологів, які здійснюють контроль за розвитком 
теоретичних та методологічних підвалин про-
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цедури. Зокрема до таких організацій можна 
віднести: Американську асоціацію поліграфо-
логів, Американську асоціацію поліцейських по-
ліграфологів, Ізраїльську організацію фахівців 
поліграфа, Європейську організацію полігра-
фологів, Британську асоціацію поліграфологів. 
Основною метою діяльності зазначених органі-
зацій є підтримка співпраці та обмін досвідом 
у сфері застосування та використання прийня-
тих технік використання поліграфа для більш 
ефективної роботи з персоналом, виявлення 
корупційних та інших правопорушень у сфері 
службової діяльності, боротьби з тероризмом 
та міжнародною злочинністю.

Щодо застосування поліграфних технологій 
в державному апараті, зокрема у силових ві-
домствах, то воно має не меншу географічну 
поширеність. За даними наукових джерел, такі 
країни, як США, Мексика, Ізраїль, Канада, Пів-
денна Африка та Болгарія, сьогодні мають ши-
рокомасштабні програми перевірки персоналу 
на благонадійність в уряді чи правоохоронних 
органах [5]. Зокрема, світовий лідер із цього 
питання (США) має вже 60-річний досвід ви-
користання поліграфних технологій у діяльно-
сті федеральних відомств. Так, ще до початку 
1950-х років поліграф отримав своє широке за-
стосування в діяльності ЦРУ, ФБР та АНБ. По-
чинаючи з середини 50-х років всі без винятку 
громадяни США, що влаштовувались на служ-
бу в ЦРУ, зобов’язані були пройти перевірку на 
благонадійність із використанням поліграфа. 
Сьогодні всі співробітників ЦРУ не рідше, ніж 
один раз протягом п’яти років повинні проходи-
ти ОВП. 

У 1980-х роках ОВП стало обов’язковою 
практикою в рамках спеціальних перевірок, що 
проводилися стосовно осіб, які влаштовува-
лись на службу до Міноборони США [6]. Успіх 
використання цієї програми та значна потреба в 
спеціалістах даного профілю, призвела до ство-
рення у 1985 р. на базі армійської школи опе-
раторів поліграфа (штат Джорджія) Інституту 
поліграфа МО США, який став єдиним навчаль-
ним закладом в країні, що здійснює підготовку 
спеціалістів для федеральних відомств.

У процесі становлення поліграфних переві-
рок в США ідеологія та порядок використання 
цього заходу постійно змінювались – від Зако-
ну «Про допустимість застосування поліграфа 
у всіх випадках можливості витоку секретної 
інформації» (1985 р.), до Закону «Про обме-
ження застосування поліграфа у приватному 

секторі» (1988 р.). Однак, навіть попри ухвален-
ня останнього закону, що загалом обмежував 
використання поліграфа у цивільному секторі, 
всі федеральні та силові відомства неухильно 
розширювали практику ОВП у кадровому відбо-
рі та у службових розслідуваннях.

Для більш чіткого і глибокого розуміння осо-
бливостей практики поліграфних технологій 
у роботі з кадрами і під час проведення служ-
бових розслідувань доцільно здійснити аналіз 
першоджерел – нормативно-правових актів та 
офіційних документів, що регулюють таку ді-
яльність. 

Одним із основних документів, що встанов-
лює особливості застосування поліграфних 
технологій у військовий відомствах США, є Ди-
ректива МО № 5210.48, останні зміни до якої 
внесені 24 квітня 2015 року [7].

Аналіз змісту директиви № 5210.48 дає під-
стави стверджувати, що у МО США постулю-
ється існування дієвих механізмів оцінки досто-
вірності інформації, яку доводиться обробляти 
під час діяльності військових підрозділів. Важ-
ливим аспектом реалізації програми оцінки 
достовірності вважається чітке встановлення 
відповідальних за проведення ОВП посадових 
осіб, сфери їхніх повноважень та оперативного 
контролю якості. Існування ієрархічної структу-
ри контролю зменшує вірогідність ухвалення 
помилкових рішень.

Доцільно зазначити, що на виконання вимог 
цієї директиви у МО США розроблено та впрова-
джено Інструкцію № 5210.91 від 12.08.2010 року. 
Цей документ засновує і здійснює політику, ви-
значає обов’язки, а також надає процедури, що 
регулюють використання поліграфних техно-
логій і інших затверджених інструментів оцін-
ки достовірності (ОД) відповідно до вказівок, 
що містяться в директиві МО № 5210.48 [8].

З аналізу змісту Армійської настанови 195-
6 бачимо, що в армії США під час проведення 
процедури ОВП у межах кримінальних розслі-
дувань основна увага звертається на виявлен-
ня інформації щодо обставин злочинів та оцінки 
достовірності інформації, що повідомляється 
суб’єктом опитування. При цьому правове поле 
застосування процедури окреслюється харак-
теристикою санкції, що передбачена відповід-
ною статтею.

Отже, аналізуючи досвід провідних країн сві-
ту та сучасні тенденції використання поліграф-
них технологій, в Україні під час створення за-
конопроекту про захист прав осіб, які проходять 
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дослідження на поліграфі, слід мати на увазі, 
що він не має на меті усунення порушень прав 
громадян і їх дискримінації через ті чи інші рі-
шення. Для цього передбачено інші процедури.

По-перше, будь-які рішення можуть бути 
оскаржені або перевірені на законність че-
рез звернення до суду. Крім того частина п’я-
та ст.  121 Конституції України [9] покладає на 
Прокуратуру України «нагляд за додержанням 
прав і свобод людини і громадянина». Тобто ще 
одним механізмом вирішення проблеми пору-
шених прав осіб, які проходять дослідження на 
поліграфі, є звернення до прокуратури з пропо-
зицію перевірити наявність порушень прав гро-
мадян під час проведення відповідного дослі-
дження. Ст. 101 Конституції України передбачає 
інститут Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини, основною функцією якого є 
парламентський контроль за додержанням кон-
ституційних прав і свобод людини і громадяни-
на. Відповідно, крім звернення до прокуратури 
або суду існує право звернення із відповідним 
запитом і до Уповноваженого.

По-друге, загальними позиціями, які доціль-
но визначити у цьому законопроекті, мають бути 
врегулювання відносин між особою, яка прохо-
дить обстеження на поліграфі, поліграфологом 
та замовниками проведення ОВП (державними 
органами, установами та організаціями, фізич-
ними, юридичними особами), закріплення ши-
рокого кола права осіб, що досліджуються, а 
також визначення механізму їх захисту та основ 
державної політики у сфері захисту прав люди-
ни, яка обстежується на поліграфі.

Крім вказаних принципів, слід додати також 
принцип врахування поліграфологом світового 
рівня науково-технічного прогресу в цьому на-
прямі досліджень, загальноприйнятих норм і 
правил, заходів безпеки праці, щоб не завдати 
шкоди досліджуваній особі та певних міжнарод-
них вимог, стандартів, які висуваються до полі-
графологічних методик (технологій), що можуть 
використовуватися спеціалістом поліграфа.

По-третє, в законі повинен бути прописаний 
чіткий перелік посад, при призначенні на які 
проходження ОВП для кандидата є обов’яз-
ковим, а зазначений механізм реалізації отри-
маних поліграфологічних результатів через 
певну заборону подальшого призначення в 
разі отримання негативних даних та потреби у 
проведенні замовником за необхідності додат-
кової спеціальної перевірки інформації, отри-
маної під час дослідження. Вимогами до посад 

можуть бути певні функції, які в майбутньо-
му буде виконувати кандидат, або діяльність, 
пов’язана з державною таємницею, значними 
матеріальними цінностями, виконанням функ-
цій держави або місцевого самоврядування, 
спрямованих на забезпечення безпеки та обо-
роноздатності держави тощо. З іншими особа-
ми, які направляються на проходження ОВП 
ініціаторами цих досліджень, повинні бути 
укладені письмові зобов’язання у не забороне-
ний законодавством спосіб (трудовий договір, 
заява щодо згоди пройти ОВП тощо) за умови 
обов’язкового та періодичного дослідження на 
поліграфі за заздалегідь визначеними темами 
перевірки та підставами для їх проведення. 
Логічним виглядає також внесення до цього за-
конопроекту чітких правил проведення ОВП та 
відповідальність за порушення цих правил як 
з боку поліграфолога, наприклад, можливість 
накласти заборону у вигляді обмеження на 
певний час займатися цим видом діяльності, 
так і з боку ініціатора дослідження при пере-
вищенні ним своєї компетенції, розголошення 
отриманих результатів тощо шляхом негайно-
го вжиття заходів щодо поновлення прав осіб 
у разі їх порушення максимально ефективним 
для цього шляхом, а також можливість судово-
го захисту прав осіб, що досліджуються з од-
ночасним правом суду вирішити питання щодо 
відшкодування моральної (немайнової) шкоди 
та звільнення позивача від сплати судового 
збору за позовом, що пов’язаний з порушен-
ням його прав. Крім того, необхідно замислити-
ся про створення кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії для визначення рівня професійних 
знань осіб, які мають намір проводити психо-
фізіологічне дослідження з використанням по-
ліграфа, вирішення питань про їхню дисциплі-
нарну відповідальність.

Висновки та пропозиції. Отже, на підста-
ві вищезазначеного можна стверджувати, що 
у провідних країнах приділяється значна увага 
до застосування поліграфних технологій у різ-
них сферах діяльності, а також накопичений 
багатий досвід щодо використання поліграфа, 
зокрема, у військовій сфері. 

Аналіз досвіду провідних країн світу щодо 
використання поліграфних технологій крізь 
призму вітчизняного досвіду дає підстави зро-
бити висновок про те, що для уніфікації проце-
дур ОВП в Україні доцільно:

– розробити загальнонаціональні міжвідомчі 
регламентуючі документи;
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– запровадити відомчий контроль та супро-
водження діяльності спеціалістів поліграфа;

– впровадити систему сертифікації та підви-
щення кваліфікації фахівців-поліграфологів;

– встановити порядок позаслужбового за-
стосування поліграфа, за відсутності конфлікту 
інтересів.
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Дмитренко Ю. С. Государственное регулирование использования полиграфных тех-
нологий в ведущих странах мира

В данной статье осуществлен анализ зарубежного опыта в области государственно-
го регулирования использования полиграфных технологий ведущих стран мира. Освещены 
проблемы государственного регулирования применения полиграфных технологий в воен-
ной сфере. Автором предложены направления развития государственного регулирования 
использования полиграфных технологий в Украине.

Ключевые слова: государственное регулирование, полиграфные технологии, опыт ве-
дущих стран.

Dmytrenko Y. S. State regulation of the use of polygraph technologies in the leading coun-
tries of the world

This article analyzes foreign experience in the field of state regulation of the use of polygraph 
technologies of the world’s leading countries. The problems of state regulation of the use of poly-
graph technologies in military sphere are highlighted. The author suggests the directions of develop-
ment of state regulation of the use of polygraph technologies in Ukraine.

Key words: state regulation, polygraph technologies, experience of leading countries.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ 
КОЛИШНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
У статті досліджується проблема законодавчого врегулювання питання перерахунку 

пенсій колишнім працівникам МВС. Зокрема, розглядаються підстави та порядок проведен-
ня таких перерахунків. Пропонуються шляхи усунення диспропорції в розмірах пенсій, при-
значених у різні періоди.
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Постановка проблеми. У зв’язку з ухвален-
ням Закону України «Про національну поліцію» 
актуальним та дискусійним залишається питан-
ня перерахунку пенсій колишнім працівникам 
МВС України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В Україні окремі теоретичні та практичні аспекти 
пенсійного забезпечення висвітлювалися у пра-
цях Н.Б. Болотіної, В.Я. Бурака, В.С. Венедик-
това, І.О. Гуменюка, Т.О. Дідковської, В.В. Жер-
накова, М.І. Іншина, М.М. Клемпарського, 
Л.М. Князькової, Н.П. Коробенко, Т.В. Крав-
чук, Л.І. Лазор, І.В. Оклей, П.Д. Пилипенка, 
С.М. Прилипка, О.І. Процевського, С. М. Син-
чук, С.О. Сільченка, І.М. Сироти, А.В. Ско-
робагатька, Н.М. Стаховської, Б.І. Сташківа, 
Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, М.М. Шумила, 
О.М. Ярошенка та ін.

Мета статті. Головною метою статті є аналіз 
чинних норм законодавства щодо пенсійного 
забезпечення колишніх військовослужбовців – 
працівників органів внутрішніх справ та деяких 
інших прирівняних до них осіб, уточнення меха-
нізму перерахунків пенсій в залежності від вве-
дення нових видів грошового забезпечення, з 
яких обчислюються пенсії (включаючи додатко-
ві види), що відбулося після призначення пен-
сій, з метою ліквідації диспропорції в розмірах 
пенсій, призначених у різні періоди, і виключен-
ня можливості утворення таких диспропорцій в 
подальшому. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до ч. 3 ст. 63 Закону України «Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з військової служ-
би, та деяких інших осіб», усі призначені за цим 
Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку 
зі зміною розміру хоча б одного з видів грошово-

го забезпечення відповідних категорій військо-
вослужбовців, осіб, які мають право на пенсію 
за цим Законом, або у зв’язку із введенням 
для зазначених категорій осіб нових щомісяч-
них додаткових видів грошового забезпечення 
(надбавок, доплат, підвищень) та премій у роз-
мірах, встановлених законодавством. Перера-
хунок пенсій здійснюється на момент виникнен-
ня права на перерахунок пенсій і провадиться 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України, у строки, передбачені частиною дру-
гою статті 51 цього Закону. У разі, якщо внас-
лідок перерахунку пенсій, передбаченого цією 
частиною, розміри пенсій звільненим зі служби 
військовослужбовцям, особам, які мають право 
на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберіга-
ються розміри раніше призначених пенсій [7].

Гарантія здійснення проведення перерахунку 
пенсії закріплена пунктом 1 Порядку проведен-
ня перерахунку пенсій, призначених відповідно 
до Закону України «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб», затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 
45, «перерахунок раніше призначених відповід-
но до Закону України «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб» пенсій проводиться у разі 
ухвалення рішення Кабінетом Міністрів України 
про зміну розміру хоча б одного з видів грошо-
вого забезпечення для відповідних категорій 
військовослужбовців, осіб, які мають право на 
пенсію за Законом, або у зв’язку із введенням 
для них нових щомісячних додаткових видів 
грошового забезпечення (надбавок, доплат, 
підвищень) та премій у розмірах, установлених 
законодавством» [5].

© Шевченко Н. П., 2017
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Отже, підставою для проведення перерахун-
ку пенсії є фактична зміна розміру хоча б одно-
го з видів грошового забезпечення відповідних 
категорій військовослужбовців, проведена на 
підставі рішення суб’єкта владних повнова-
жень, наділеного правом установлювати чи змі-
нювати види грошового забезпечення військо-
вослужбовців.

Законом України «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо забезпечення гаран-
тій соціального захисту колишніх працівників 
органів внутрішніх справ України та членів їхніх 
сімей» [2] статтю 63 Закону «Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з військової служ-
би, та деяких інших осіб» [7] доповнено новою 
частиною, згідно з якою перерахунок пенсій 
особам начальницького і рядового складу ор-
ганів внутрішніх справ України (міліції), які ма-
ють право на пенсійне забезпечення або одер-
жують пенсію на умовах Закону, здійснюється 
з урахуванням видів грошового забезпечення, 
щомісячних додаткових видів грошового забез-
печення (надбавок, доплат, підвищень) та пре-
мій в розмірах, встановлених законодавством 
для поліцейських.

З ухваленням Кабінетом Міністрів України 
Постанови «Про грошове забезпечення полі-
цейських Національної поліції» від 11 листо-
пада 2015 року № 988 [3], яка набула чинності 
2 грудня 2015 року, відбулася зміна грошового 
забезпечення військовослужбовців, зокрема за-
тверджено нові схеми посадових окладів, окла-
дів поліцейських за спеціальними званнями та 
надбавки за стаж служби, а також визначено 
розміри інших складових грошового забезпе-
чення. 

Відповідно до абзацу другого пункту 15 роз-
ділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про Національну поліцію» [6] 
зі змінами, внесеними Законом України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення гарантій соціального захисту ко-
лишніх працівників органів внутрішніх справ 
України та членів їхніх сімей» [2], за колишніми 
працівниками міліції, у тому числі пенсіонера-
ми, а також членами їхніх сімей, іншими особа-
ми зберігаються пільги, компенсації і гарантії, 
передбачені цим Законом для колишніх полі-
цейських, членів їхніх сімей, інших осіб.

Статтею 102 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» закріплено, що пенсійне забез-
печення поліцейських та виплата одноразової 
грошової допомоги після звільнення їх зі служ-

би в поліції здійснюються в порядку та на умо-
вах, визначених Законом України «Про пенсій-
не забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» [6].

Враховуючи, що саме постановою Кабінету 
Міністрів України «Про грошове забезпечення 
поліцейських Національної поліції» [3] встанов-
лено грошове забезпечення поліцейських, яке, 
за своїми складовими, є ідентичним складовим 
колишніх працівників міліції, але за розміром 
більшим, тому, вважаємо, що таке збільшення є 
безумовною підставою для перерахунку пенсії.

Однак на сьогодні склалася цілком проти-
лежна практика, започаткована органами Пен-
сійного фонду України, які масово відмовляють 
громадянам у проведенні зазначених вище пе-
рерахунків пенсії. Мотивують вони свою позицію 
тим, що начебто положення ст. 63 ЗУ «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» [7] щодо пере-
рахунку пенсії колишнім особам начальницько-
го і рядового складу органів внутрішніх справ 
України (міліції) з урахуванням видів грошового 
забезпечення, установлених законодавством 
для поліцейських, застосовуються до право-
відносин, що виникли після набрання чинності 
Законом № 900-VІІІ [2], а саме після 29 грудня 
2015 року. Постанова КМУ № 988 [3] набрала 
чинності 02 грудня 2015 року, тобто до ухвален-
ня і набрання чинності Законом №  900-VІІІ [2], 
тому факт її ухвалення не породжує підстав для 
проведення перерахунку пенсії особам із числа 
колишніх працівників міліції. 

Однак із цим твердженням ми категорич-
но не погоджуємось, оскільки загальновідомо, 
що зворотна дія нормативно-правового акта у 
часі – це дія нового нормативно-правового акта 
на факти та відносини, що мали місце до набут-
тя ним чинності.

У Рішенні Конституційного Суду України 
від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99 (справа про 
зворотну дію в часі законів та інших норматив-
но-правових актів) [8] зазначено, що дію норма-
тивно-правового акта в часі треба розуміти так, 
що вона починається з моменту набрання цим 
актом чинності й припиняється з втратою ним 
чинності, тобто до події, факту застосовується 
той закон або інший нормативно-правовий акт, 
під час дії якого вони настали або мали місце. 
Положення частини першої статті 58 Конститу-
ції України про зворотну дію в часі законів та 
інших нормативно-правових актів у випадках, 
коли вони пом’якшують або скасовують відпові-
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дальність особи, стосується фізичних осіб і не 
поширюється на юридичних осіб.

На день набрання чинності Законом України 
«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення гарантій соціального за-
хисту колишніх працівників органів внутрішніх 
справ України та членів їхніх сімей» постанова 
Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року 
№ 988 була чинною.

Пунктом 24 Порядку подання та оформлен-
ня документів для призначення (перерахунку) 
пенсій відповідно до Закону України «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб», затвердженого 
постановою правління Пенсійного фонду Украї-
ни від 30.01.2007 року №3-1 та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.02.2007 року 
№ 135/13402, передбачено, що про виникнен-
ня підстав для проведення перерахунку пенсій 
згідно зі статтею 63 Закону, уповноважені струк-
турні підрозділи зобов’язані у п’ятиденний строк 
після ухвалення відповідного нормативно-пра-
вового акта, на підставі якого змінюється хоча б 
один з видів грошового забезпечення для відпо-
відних категорій осіб, або у зв’язку з уведенням 
для зазначених категорій військовослужбовців 
нових щомісячних додаткових видів грошового 
забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) 
та премій у розмірах, встановлених законодав-
ством, повідомити про це орган, що призначає 
пенсії. Органи, що призначають пенсії, протягом 
п’яти робочих днів після надходження такого по-
відомлення подають до відповідних уповнова-
жених структурних підрозділів списки осіб, яким 
необхідно провести перерахунок пенсії (додаток 
5). Після одержання списків осіб уповноважені 
структурні підрозділи зазначають у них зміни 
розмірів грошового забезпечення для перера-
хунку раніше призначених пенсій і в п’ятиден-
ний строк після надходження передають їх до 
відповідних органів, що призначають пенсії [4].

Однак, попри всі вказані вище норматив-
но-правові акти, органи ПФУ на Нацполіції 
продовжують порушувати конституційні права 
громадян – колишніх працівників органів МВС 
щодо належного пенсійного забезпечення, га-
рантовані статтею 46 Конституції України [1].

Частиною 2 статті 19 Конституції України ви-
значено, що органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах по-

вноважень та у спосіб, що передбачені Консти-
туцією та законами України [1].

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 92 
Конституції України, основи соціального захи-
сту, форми і види пенсійного забезпечення ви-
значаються виключно законами України [1]. 

Згідно зі ст. 46 Конституції України громадя-
ни мають право на соціальний захист, що вклю-
чає право на забезпечення їх у разі повної, ча-
сткової або тимчасової втрати працездатності, 
втрати годувальника, безробіття з незалежних 
від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом. Це право га-
рантується загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням за рахунок страхових 
внесків громадян, підприємств установ і орга-
нізацій, а також бюджетних та інших джерел 
соціального забезпечення, створенням мережі 
державних, комунальних приватних закладів 
для догляду непрацездатними [1].

Таким чином, чинним законодавством Укра-
їни колишнім працівникам МВС гарантоване 
право на перерахунок пенсії у разі зміни роз-
міру хоча б одного з видів грошового забез-
печення відповідних категорій військовослуж-
бовців та осіб, які мають право на пенсію за 
вказаним Законом, а постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 листопада 2015 року 
№988 встановлено грошове забезпечення по-
ліцейських, що надає право таким громадянам 
на перерахунок пенсії.

Висновки та пропозиції. Одним з основних 
напрямків формування пенсійного забезпечен-
ня в Україні є прозорість та відповідність зако-
нодавчих і нормативно-правових актів, дотри-
мання встановлених законодавством норм і 
правил обчислення розміру пенсій і виключен-
ня випадків штучної їх «зрівнялівки». 

Проведення перерахунків пенсій колишнім 
працівникам МВС згідно зі встановленим грошо-
вим забезпеченням для поліцейських відповіда-
тиме меті пенсійної реформи в Україні, одним 
з основних завдань якої є поступова уніфікація 
розмірів пенсій, що призначені в різні періоди.

Реалізація таких перерахунків дасть змогу 
підвищити рівень соціального захисту військо-
вослужбовців, ветеранів війни і військової служ-
би, правоохоронних органів та деяких інших 
осіб і членів їхніх сімей, шляхом забезпечення 
реалізації положень статі 24 Конституції України 
щодо рівності прав і свобод громадян України.
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Шевченко Н. П. Правовое регулирование вопроса перерасчета пенсий бывших сот-
рудников органов внутренних дел

В статье исследуется проблема законодательного урегулирования вопроса перерасче-
та пенсий бывшим работникам МВД. В частности, рассматриваются основания и порядок 
проведения таких перерасчетов. Предлагаются пути устранения диспропорции в разме-
рах пенсий, назначенных в разные периоды.

Ключевые слова: пенсия, перерасчет пенсии, пенсионное обеспечение, органы внутрен-
них дел, денежное обеспечение, Национальная полиция.

Shevchenko N. P. The legal regulation of recalculation pensions to retired police officers
The problem of legislative settlement of the question of the recalculation pensions to former em-

ployees of the Ministry of Internal Affairs are explored in the article. In particular, the reasons and 
procedure for such recalculations are considered. The ways to eliminate imbalances in the amount 
of pensions assigned in different periods are proposed.

Key words: pension, pension recalculation, pension provision, law enforcement bodies, financial 
support, National Police.


